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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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2. SOBRE O RELATÓRIO

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) pretende, com este documento,
garantir a prestação de contas ao acionista tendo sido adotada a estrutura indicada no ofício n.º 712, de 12 de fevereiro de 2016, da Direção-Geral do Tesouro
e Finanças.
Assim, o relatório de gestão e contas descreve a atividade principal desenvolvida
pela INCM durante o ano de 2015 e o cumprimento das orientações legais, integrando também a informação económico-financeira da empresa.
O relatório de boas práticas do governo societário encontra-se autonomizado, de
acordo com o modelo disponibilizado pela Unidade Técnica de Acompanhamento
e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM).
Na tabela GRI apresentam-se os indicadores chave de sustentabilidade de acordo com a Global Reporting Initiative (GRI) na sua mais recente versão, GRI 4.0,
para a opção De acordo – Abrangente.
O GRI 4.0 lança um novo desafio às empresas que publicam balanços socioambientais — comunicar o seu desempenho social, económico e ambiental com o
foco no que é realmente relevante para o negócio, considerando temas materiais
e processos mais detalhados.
As principais diferenças entre a atual versão do GRI e a anterior estão relacionadas com as exigências ao nível da cadeia de fornecimento e com o fortalecimento
do vínculo entre a governação e a sustentabilidade.
A escolha da opção Abrangente inclui, não só, uma avaliação mais completa dos
padrões gerais, como ainda avaliar todos os conteúdos de padrão específicos
(v. tabela).
A atual tabela evidencia que as práticas de gestão da INCM estão em conformidade com as novas diretrizes GRI. Algumas destas práticas encontram-se ainda
a dar os primeiros passos, assegurando-se desde já o seu contínuo crescimento e
amadurecimento durante o presente ano.
Alguns temas não estão diretamente suportados neste relatório pois já se encontram documentados noutras publicações da INCM disponibilizadas no site
www.incm.pt.
Este relatório foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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3. Mensagem do presidente do conselho
de administração

Apraz‑me apresentar o relatório de gestão e contas 2015 da Imprensa Nacional
‑Casa da Moeda (INCM), o primeiro da inteira responsabilidade do atual
conselho de administração, como um reflexo da atuação de toda a empresa
perante um clima económico mais desafiante do que propício, uma concorrência
mais competitiva que confortável, um contexto mais burocrático e procedimental do que responsabilizador da gestão, e com maiores exigências de eficácia e
eficiência.
O resultado da competência e dedicação dos colaboradores da INCM na sua
atividade diária são o principal motor para que esta empresa continue com desempenhos que superam as dificuldades sentidas. É nos tempos difíceis que as
grandes organizações apresentam o melhor de si, e em 2015 nós apresentamo‑lo
novamente.
Mantendo a vontade de garantir que o presente seja visto no futuro com o mesmo orgulho com que hoje olhamos para o nosso passado, é redutor analisar a
operação da INCM apenas tendo por base indicadores como o aumento do volume de vendas para cerca de 91,2 milhões de euros e um EBITDA de 32,4 milhões de euros, mais 7,2 milhões de euros e 3,2 milhões de euros do que em 2014,
respetivamente.
Não que não tenhamos orgulho nestes resultados, mas sim porque a par deste
crescimento, a organização tem vindo a promover ações e projetos que constituem a base para uma INCM que pretende fortalecer, de forma sustentável e
consistente, mecanismos organizacionais que permitam:
Apostar na melhoria contínua da eficácia e eficiência internas.
Esta capacidade começa por exigir internamente um alinhamento entre todas as
unidades orgânicas, potenciando o conhecimento e a troca de informação para
capitalizar soluções e resultados. Esse alinhamento promoveu‑se, em 2015, na
consolidação de estruturas de governance internas, quer pelo reforço ao nível
dos comités (Risco Corporativo, Segurança de Informação), quer pela maior capacitação das funções corporativas (gestão do portfólio de programas e projetos,
gestão da qualidade, controlo de gestão). A capacidade demonstrada pelas áreas
envolvidas, seja de planeamento e controlo, seja da área financeira, para encontrar outras fontes de financiamento (v.g. fundos europeus) é decisiva para o nosso
futuro, e os resultados já obtidos com a candidatura ao Sistema de Incentivos
Fiscais à I&D Empresarial (SIFIDE) e ao Sistema de Apoio à Modernização e
Capacitação da Administração Pública (SAMA) são a concretização dos ganhos
conseguidos com esse alinhamento.
O alinhamento interno permitiu ainda inúmeras melhorias operativas. Saliento:
a criação de soluções próprias e independência de fornecedores no fabrico dos
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principais documentos de segurança, levando a uma forte redução dos custos de
matérias‑primas (v.g. inlay para o fabrico de passaportes); a melhoria contínua
da eficácia e eficiência alcançada no fabrico da moeda, sem esquecer a inovação
(v.g. lançamento da primeira moeda colorida); a transformação no negócio das
Contrastarias que se encontra em curso — do regime jurídico aos sistemas de
informação — ; e as evoluções operativas nas áreas de suporte, como por exemplo
na Logística ou na Engenharia e nos Laboratórios, que comprovam a aposta em
dotar a organização dos instrumentos necessários para o crescimento sustentável. São alguns exemplos de criação de mais valor, que irá garantir o crescimento
e o futuro, com confiança, da INCM.
Promover uma aposta em novos mercados e produtos inovadores, com as garantias de qualidade e de segurança pelas quais somos já hoje reconhecidos.
A INCM iniciou a busca de oportunidades concorrendo em mercados internacionais. Existiu «ousadia de primeira viagem», é certo, mas fomos logo reconhecidos e distinguidos entre os melhores, pela qualidade técnica das soluções
apresentadas. Mas também sabemos que juntos iremos mais longe e por isso
lançámos parcerias comerciais estratégicas, por forma a alcançar novos mercados ou permitir construir ofertas que ocupem mais cadeia de valor, o que só é
possível devido à enorme confiança depositada na marca INCM.
Para esta confiança muito contribuiu, de igual forma, a aposta da INCM na obtenção de certificações que abrangem diversas unidades orgânicas e produtos,
não só enquanto garantia de compliance ou porque representam condição sine
qua non para concorrer internacionalmente, mas também enquanto revelador da
importância dada pela organização às melhores práticas mundiais que sustentam a qualidade de tudo o que fazemos.
Mobilizar a academia e os criativos para que, em conjunto, cresçamos e encaremos os desafios como oportunidades.
É também importante saber caminhar «de mãos dadas» com a melhor
investigação e engenharia nacionais, com a nossa academia, obtendo assim um
poderoso instrumento de criação de valor. O trabalho desenvolvido em torno
da criação da Framework de Inovação e a maior capacitação de instrumentos
existentes, como o Banco de Ideias, permitiu‑nos começar a dinamizar essa rede
de parceiros. A emissão das primeiras moedas comemorativas proof com cores,
ou com originais técnicas de cunhagem, são também um exuberante exemplo da
vontade em inovar.
A Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) assumem um papel tão
essencial e basilar na estratégia da nossa organização que o conselho de administração entende que este pilar deve ser financiado através do investimento dos
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resultados do ano anterior, na ordem de 1 % do volume de negócios, a começar
já em 2016.
Alcançámos resultados de que nos devem orgulhar, e fizemo‑lo sem esquecer
a nossa missão de preservar a língua e a cultura portuguesa. Lançámos novos
livros, entre as edições críticas, a Coleção Essencial, criámos o Prémio INCM
‑Vasco Graça Moura, com o relançamento da Coleção Plural e devolvemos a nossa biblioteca à cidade, servindo como espaço cultural, não apenas de apresentação e discussão de obras literárias, mas também para concertos, conferências,
sessões teatrais e workshops para crianças.
Tudo isto decorre numa organização em que, de forma constante, se tenta valorizar e dar as condições adequadas a quem torna tudo isto possível: os colaboradores da INCM. O nosso desafio é ultrapassar todo o contexto mencionado
inicialmente e continuar a criar o futuro da nossa empresa. Os desafios tendem a
ser maiores, mas o engenho e vontade da INCM em vencê‑los são os mesmos de
sempre.
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4. Envolvente da atividade

A economia portuguesa em 2015 continuou o seu processo de tentativa de ajustamento gradual dos desequilíbrios macroeconómicos, num quadro de crescimento moderado da atividade.
Esta evolução, segundo as projeções do Banco de Portugal, deverá traduzir‑se
num crescimento médio anual do PIB de 1,6 % em 2015, seguido de crescimentos
de 1,7 % e 1,8 % em 2016 e 2017, respetivamente, o que configura um dinamismo
da atividade próximo do projetado pelo Banco Central Europeu (BCE) para a
área do euro.
Esta recuperação da economia portuguesa tem sido relativamente modesta, em
particular tendo em conta a severidade da contração observada nos últimos anos.
Segundo a projeção do Banco de Portugal, no seu boletim económico de dezembro/2015, projeta‑se a continuação de um ritmo de recuperação gradual, refletindo a necessidade de ajustamento adicional dos balanços dos vários agentes
económicos, públicos e privados, na sequência da crise financeira internacional
e da crise das dívidas soberanas na área do euro.
Como temos observado nos últimos anos, as exportações deverão apresentar um
crescimento robusto ao longo do horizonte, reforçando a tendência de transferência de recursos produtivos para os setores da economia mais expostos à concorrência internacional.
Por outro lado, a procura interna deverá apresentar uma recuperação gradual,
compatível com a redução do nível de alavancagem das famílias e empresas não
financeiras.
Assim, a abertura da economia portuguesa deverá registar um aumento significativo. Esta evolução resulta de um aumento similar do peso das exportações e
das importações no PIB, em contraste com os últimos anos, em que o aumento
do grau de abertura traduziu um forte dinamismo das exportações.
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 investimento internacional.
Adicionalmente, verificou‑se uma recuperação gradual e continuada da confiança dos consumidores ao longo de 2015, 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 assegurem
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níveis de bem‑estar compatíveis com a manutenção do consenso institucional e
da coesão social.

Quadro 1
Projeções do Banco de Portugal

Taxa de variação em %
2015

2016

1,6

1,7

PIB0.400
Consumo privado
0.360
Consumo público
0.320
Investimento (FBCF)
0.280
Procura interna
0.240
Exportações
0.200
Importações
0.160
Inflação

2017
1,8
12 meses
1,7

2,7

1,8

0,1

0,3

0,1

4,8

4,1

6,1

2,4

1,8

2,1

5,3

3,3

5,1

7,3

3,6

5,6

0,6

1,1

1,6

0.120
Fonte: Banco de Portugal — Boletim económico dezembro 2015
0.080

O preço dos metais preciosos, em particular o ouro, apresentou ao longo do ano
0.040
fortes
oscilações, como se verifica no gráfico seguinte, mostrando uma maior
0.000
volatilidade
comparativamente a anos anteriores, no entanto com uma tendência
2015
2016
definida
de descida.

Figura 1
Cotação do ouro

Ano
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Fonte: The London Bullion Market Association (LBMA)
http://www.lbma.org.uk/pricing‑and‑statistics
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As taxas de juro, nomeadamente a Euribor, mantiveram‑se a níveis historicamente baixas, valores negativos, no caso das taxas de mais curto prazo, durante o ano
2015. De salientar ainda a taxa de referência do BCE e o programa de compra de
ativos como forma de tentar animar a economia.
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 portuguesa, mantendo‑se a taxa de juro a 10 anos abaixo de 4 %.

Figura 2
Evolução da Euribor 12M
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0.360
0.320
0.280
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0.120
0.080
0.040
0.000
2015

2016

Ano
Fonte:
http://www.emmi‑benchmarks.eu/euribor‑org/about‑euribor.html
1150

Tendo em consideração que a atividade da INCM está muito centrada no mercado português, as principais ameaças de crise sobre a empresa têm origem so1100
bretudo no eventual adiamento das decisões de índole financeira dos seus principais clientes, nomeadamente o Estado.
1050
A recuperação
da confiança, motivada pelo ligeiro decréscimo da taxa de desemprego, pode igualmente ter uma influência marcante nos níveis internos de
atividade, considerando que muita da produção da INCM tem como destinatário
1000
final
os cidadãos.
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2015
2015
2014 2014 2014
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2014
2015 2015 2015 2015

5%
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RELATÓRIO DE gestão 2015 O valor da segurança

página 15

5. Síntese do ano

Janeiro

› Operacionalização da nova estrutura orgânica da INCM.
› Realização de uma cerimónia de encerramento do Ano Internacional da
Agricultura Familiar, que teve lugar no Ministério da Agricultura e do Mar, no
dia 9 de janeiro, com uma exposição alusiva à produção da moeda corrente comemorativa de € 2 que, em 2014, assinalou aquele acontecimento global.
› A INCM passou a ser a entidade nacional competente para o procedimento
de habilitação e emissão do título de perito‑classificador‑avaliador de diamantes
em bruto e para a impressão dos certificados de importação e exportação de
diamantes em bruto.
› Realização da 11.ª reunião plenária do Fórum Empresas para a Igualdade, que
teve lugar no Museu Industrial Baía do Tejo, no Barreiro.
› Apresentação da leitura encenada dos livros Lá de Cima Cá de Baixo e Se Tu
Visses o Que Eu Vi, ambos da autoria de António Mota.

Fevereiro

› Participação na World Money Fair 2015, a maior feira internacional de moeda,
que se realizou entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro, no Estrel Convention
Center, em Berlim.
› Apresentação do Plano Editorial para 2015.
› Apresentação do livro O Essencial sobre Walt Whitman.
› Lançamento da obra de Aristóteles, Fragmentos dos Diálogos e Obras
Exortativas.

Março

› Adjudicação pelo Banco Central de Timor‑Leste (BCTL) da produção de moedas correntes nas denominações de 5, 50 e 100 centavos
› Apresentação na biblioteca da Imprensa Nacional da leitura encenada
O Alfabeto dos Bichos, de José Jorge Letria.
› Assinatura de um protocolo de cooperação entre a INCM e o Tribunal
Constitucional (TC) para acesso dos juízes e demais trabalhadores desse tribunal
superior ao refeitório da Imprensa Nacional.
› Apresentação da obra Poemas de Alberto Caeiro na Casa Fernando Pessoa.
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Abril

› Participação no 10.º Fórum das Imprensas Oficiais de Países de Língua
Portuguesa, que se realizou em Salvador da Bahia, Brasil, nos dias 26 e 27 de
março.
› Apresentação da coleção de medalhas «Dez Décadas de Força Aérea», emitida
pela INCM, com o apoio da Comissão Histórico‑Cultural da Força Aérea.
› Atribuição da credenciação pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS), em
segurança NATO, UE e Nacional, nos graus NATO Secret, Secret UE e Secreto.
› Apresentação da obra Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e Pascoaes),
de António M. Feijó, que inaugura a nova Coleção Pessoana.
› Apresentação da moeda dedicada a Viriato, integrada na X Série Ibero
‑Americana sob o tema «Raízes Culturais». A moeda, da autoria do escultor
Espiga Pinto, presta homenagem à figura de Viriato, líder dos Lusitanos contra
as investidas de Roma na Península Ibérica em meados do século ii a.C.
› Atribuição à INCM, pelo Fórum dos Numismatas, do primeiro prémio na categoria de Melhor Moeda Comemorativa Portuguesa de 2014, atribuído à moeda
Jugos (Cangas), que integra a série «Etnografia Portuguesa».

Maio

› Renovação das certificações pelos referenciais ISO 9001 e ISO 14001.
› Lançamento do 9.º volume da coleção «D», dedicado ao trabalho do designer e
capista João da Câmara Leme (1930‑1983).
› Adjudicação pelo Banco de Cabo Verde (BCV) da produção da moeda comemorativa alusiva aos 40 Anos da Independência e da criação do BCV, com um
valor facial de 250 escudos.
› Inauguração da exposição «Vultos da Nossa História», uma mostra de medalhas, produzidas pela INCM, alusivas a figuras e temas marcantes da história e da
cultura nacional, que fazem parte do acervo do Museu Numismático Português.
› Apresentação, na Imprensa Nacional, do livro Joaquim de Vasconcelos: historiador, crítico de arte e museólogo, de Sandra Leandro, galardoado com o Prémio
Grémio Literário 2014.
› Apresentação, na Imprensa Nacional, da obra Poemas de Ricardo Reis, de
Fernando Pessoa, com edição de texto da responsabilidade de Luiz Fagundes
Duarte.
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› Lançamento do PRELO, um blogue temático ligado à atividade editorial.
› Apresentação do livro Direito da Religião, na biblioteca da Imprensa Nacional,
com a presença de dois dos autores, Jorge Bacelar Gouveia e Fernando Soares
Loja.
› Participação no SmartCards 2015, a 13.ª edição do Congresso Anual de Cartões
e Meios de Pagamento.
› Apresentação do livro A Menina que Tinha Medo do Escuro na loja do Porto.
› Assinatura de protocolo de adesão ao projeto «Igualdade de Género nas
Empresas» na qualidade de Empresa‑Âncora.
› Nomeação do conselho fiscal da INCM.

Julho

› Disponibilização de toda a década de 80 do Diário da República, 2.ª série, no
site www.dre.pt., o que correspondeu a um total de 136 mil novas páginas em
formato eletrónico.
› Apresentação da moeda de coleção comemorativa da equipa olímpica aos
Jogos Olímpicos Rio 2016, desenhada pela artista plástica Joana Vasconcelos,
na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP).
› Lançamento do Prémio INCM/Vasco Graça Moura, que pretendeu distinguir,
na sua primeira edição, trabalhos inéditos no domínio da poesia.
› Realização de formação técnica de gestão industrial, no fluxo completo da produção gráfica, a uma comitiva da Imprensa Nacional de Timor‑Leste.

Agosto

› Envolvimento da INCM e da Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE)
nas suas áreas de competências, no âmbito da certificação de Portugal para o comércio internacional de diamantes em bruto.

Setembro

› Participação da INCM, em representação de Portugal, na 77.ª reunião do
Comité Permanente da Hallmarking Convention (Convenção sobre o Controlo e
Marcação de Artefactos de Metais Preciosos).
› Apresentação no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco,
da moeda de coleção alusiva às colchas de Castelo Branco, a terceira da série
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«Etnografia Portuguesa», da autoria dos escultores Isabel Carriço e Fernando
Branco.
Outubro

› Entrega do Prémio INCM/Vasco Graça Moura — Poesia a José Gardeazabal,
pela sua obra História do Século Vinte, numa cerimónia que teve lugar na biblioteca da Imprensa Nacional, onde foi também distinguido Alexandre Sarrazola,
autor de Fade Out, obra contemplada com uma menção honrosa naquela que foi
a edição inaugural do Prémio.
› Realização, na biblioteca da Imprensa Nacional, de mais um concerto de música
de câmara, com peças de Franz Schubert interpretadas por solistas da Orquestra
Metropolitana de Lisboa (OML).
› Participação na 1.ª edição do FOLIO — Festival Literário Internacional de
Óbidos, com cerca de 160 títulos do catálogo editorial da INCM, bem como diversas obras publicadas em parceria.

Novembro

› Obtenção do prémio, na primeira edição dos prémios Tabula Rasa — Festival
Literário de Fátima na categoria de Filosofia, com o volume iii de Itinerâncias de
Escrita — Escola/Ecologia, de Joaquim Cerqueira Gonçalves.
› Apresentação, na biblioteca da Imprensa Nacional, o livro Bocage a Imagem
e o Verbo, da autoria de Daniel Pires.
› Apresentação da obra A Capela de São João Batista da Igreja de São Roque,
fruto de parceria institucional entre a INCM e a Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, na Igreja de São Roque, pelo Secretário de Estado da Cultura, Nuno
Vassallo e Silva.
› Obtenção da certificação Card Quality Management (CQM), que faz parte do
processo global de certificação de cartões bancários com chip da MasterCard,
em complemento às certificações funcionais e de segurança já existentes.
› Participação no 7.º Fórum da Rede de Jornais Oficiais Americanos (REDBOA)
que teve lugar em Santiago do Chile, sob o tema «Transparência e Certeza
Jurídica para os Cidadãos».
› Realização, nas instalações da Casa da Moeda, da cerimónia de cunhagem e
apresentação da moeda de coleção comemorativa Equipa Olímpica de Portugal
aos Jogos Olímpicos Rio 2016 — A Preparação, desenhada pela artista plástica
Joana Vasconcelos.
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Dezembro

› Realização, na biblioteca da Imprensa Nacional, de mais um concerto, desta vez
de música, de Luís de Freitas Branco e de Claude Debussy pela mão de solistas
da Orquestra Metropolitana de Lisboa.
› Apresentação da moeda de coleção comemorativa 40 Anos do Provedor
de Justiça, assinada pelo artista plástico José de Guimarães.
› Realização, na biblioteca da Imprensa Nacional, de mais uma sessão de teatro,
desta vez com O Impromptu de Versalhes, de Molière, com encenação e dramaturgia de Miguel Loureiro.
› Distinção dos websites da INCM e do Diário da República pela Fundação para
a Ciência e a Tecnologia (FCT) entre as 10 melhores práticas em acessibilidade web identificadas na edição de 2015 do estudo «Acessibilidade Web da
Administração Pública Central».
› Apresentação, na biblioteca da Imprensa Nacional, da Crónica do Conde Dom
Pedro de Menezes, de Gomes Eanes de Zurara, numa publicação fac‑símile da
primeira edição impressa.
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6. Cumprimento das orientações legais

Quadro 2
Cumprimento das orientações
legais
Cumprimento das orientações legais

Cumprimento
S

N

NA

Quantificação.

Justificação

Objetivos de gestão
Racionalização da estrutura e de processos visando aumento
de eficiência e eficácia
Assegurar a rentabilidade do capital entregue
Aumentar a remuneração do capital acionista
Aprofundar a estratégia de negócio
Implementar modelo corporativo de gestão de risco
Apresentar proposta de revisão dos Serviços Sociais

x
x
x

Ponto 6.1. do presente
relatório

x
x

Gestão do risco financeiro
Limites de crescimento do endividamento
Evolução do PMP a fornecedores

Ponto 6.2 do presente
relatório
Ponto 6.3 do presente
relatório

Atrasos nos pagamentos (Arrears)
Recomendações do acionista na aprovação de contas

Ponto 6.4 do presente
relatório

Remunerações:
Não atribuição de prémios de gestão, nos termos artigo 41.º da
Lei n.º 82‑B/2014
Órgãos sociais — reduções remunerações vigentes em 2015
Auditor Externo — redução remuneratória nos termos do
artigo 75.º da Lei n.º 82‑B/2014
Restantes trabalhadores — reduções remunerações vigentes
em 2015
Restantes trabalhadores — proibição de valorizações
remuneratórias, nos termos do artigo 38.º da Lei n.º 82‑B/2014
Artigo 32.º do EGP:
Utilização de cartões de crédito
Reembolso de despesas de representação pessoal
Despesas não documentadas — n.º 2 do artigo 16.º do Decreto
‑Lei n.º 133/2013:
Proibição de realização de despesas não documentadas
Promoção da igualdade salarial entre mulheres e
homens — n.º 2 da Resolução do Conselho de ministros
n.º 18/2014
Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações
pagas a mulheres e homens

Ponto 6.5 do presente
relatório

x

x
x

Ponto 6.7. do presente
relatório

x

Ponto 6.8. do presente
relatório

x

Ponto 6.9. do presente
relatório
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Cumprimento das orientações legais

Cumprimento
S

N

NA

Quantificação.

Justificação

Contratação pública:
Aplicação das normas de contratação pública

x

Normas de contratação pública pelas participadas

x

Contratos submetidos a visto prévio do TC
x

Prevenção da corrupção — n.º 1 do artigo 46.º do Decreto
‑Lei n.º 133/2013
Elaboração e divulgação do relatório anual
Auditorias do Tribunal de Contas

Zero
contratos
submetidos

Pontos 6.10 e 6.12 do
presente relatório

Ponto 6.11 do presente
relatório
Ponto 6.16 do presente
relatório

Parque automóvel:
Número de viaturas

x

Gastos com viaturas

x

Gastos operacionais das empresas públicas (artigo 61.º da Lei
n.º 82‑B/2014)

x

Redução de trabalhadores (artigo 60.º da Lei n.º 82‑B/2014)

x

Número de trabalhadores

x

Ponto 6.13 e 6.17 do
presente relatório
Ponto 6.17 do presente
relatório

Ponto 6.17 do presente
relatório

Volume de negócios / número de trabalhadores
Número de cargos dirigentes

x

Princípio da Unidade de Tesouraria (artigo 125.º da
Lei n.º 82‑B/2014 e artigo 28.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013)
Disponibilidades centralizadas no IGCP
Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em
receita do Estado

6.1. Objetivos de gestão

Ponto 6.15 do presente
relatório
x
x

A INCM superou todos os objetivos contratualizados no contrato de gestão,
cuja celebração se encontra prevista no Estatuto do Gestor Público. No quadro
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seguinte é demonstrado o grau de execução de cada objetivo, bem como o grau
de concretização global:
Quadro 3
Objetivos definidos no Contrato
de Gestão para 2015
Objetivo

Meta

Dez-15 Ponderação Avaliação (i)

Grau de
concretização

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

66,64%

62,99%

15,00%

2

0,30

Assegurar a rentabilidade do capital entregue: EBIT / Ativo
Fixo Líquido, face a 2014

34,46%

44,38%

15,00%

2

0,30

Aumentar a remuneração do capital accionista: Resultado
Líquido / (Ativo Total — Disponibilidades), face a 2014

15,52%

20,39%

20,00%

2

0,40

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

25,09%

35,39%

20,00%

2

0,40

Implementação de um modelo corporativo de gestão de risco

2015



15,00%

2

0,30

Proposta de revisão do Regulamento dos Serviços Sociais

2015



15,00%

2

0,30

Grau de concretização Global:

Objetivos Superados

2,00

(i) Não atinge: 1; Atinge: 2; n/a: Não aplicável
(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
— Meta anual
—Valor real período acumulado

◯ Não iniciado
◑ Em execução
● Concluído

Grau concretização
1 < GC ≤ 1,50
1,50 < GC ≤ 1,75
1,75 < GC ≤ 2

Avaliação
Objetivos não cumpridos
Objetivos cumpridos
Objetivos superados

Notas:
A primeira monitorização foi realizada com referência a março, uma vez que o primeiro fecho de contas, em 2015, foi correpondente ao
1º trimestre.
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;
4. O ano de 2015 foi corrigido de gastos relativos a exercícios anteriores e o ano de 2014 foi reexpresso em função dos mesmos gastos.

6.2. Gestão do risco
financeiro

Quadro 4
Grau de cumprimento dos
limites máximos de acréscimo de
endividamento

No quadro seguinte identifica‑se o grau de cumprimento dos limites máximos de
acréscimo de endividamento, definidos para 2015, na Lei n.º 82‑B/2014, de 31 de
dezembro, apurados nos termos das orientações do ofício‑circular de instruções
para elaboração dos IPG‑2015.
Anos
Encargos financeiros (€)
Taxa média de financiamento (%)

2015

2014

2013

26 508

21 752

259 346

*

*

5,09

* Em 2014 e 2015 não houve financiamentos. Como tal, a taxa média de financiamentos não é aplicável.
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Em 2015, a INCM não obteve financiamentos, nem existiram aumentos de
capital.
6.3. Evolução do prazo
médio de pagamentos
Em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de
22 de fevereiro, com a alteração introduzida pelo despacho n.º 9870/2009, de
13 de abril, apresenta‑se de seguida a evolução do Prazo Médio de Pagamentos
(PMP) e a divulgação dos atrasos nos pagamentos (arrears), conforme definidos
no Decreto‑Lei n.º 65‑A/2011, de 17 de maio:
PMP

Quadro 5
Prazo médio de pagamentos
a fornecedores (PMP)

2015

Prazo(dias)

Quadro 6
Montantes em dívida a
fornecedores

49
Valor (€)

Aquisições de bens e
serviços

2014
59

Variação 15/14
Valor

%

10

-17 %

Valor das dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 65-A/2011 (€)

0-90 dias

90-120 dias

120-240 dias

505 763

608

87 942

240-360 dias > 360 dias
83 278

11 437

Aquisições de capital

A divulgação dos montantes em dívida a fornecedores com prazos superiores a
90 dias é efetuada no site em: https://www.incm.pt/portal/incm_df.jsp.

6.4. Recomendações
do acionista emitidas
na aprovação das
contas de 2014

Não existiram recomendações do acionista emitidas aquando da aprovação das
contas do exercício de 2014.

6.5. Remunerações

Mesa da assembleia geral

Quadro 7
Remunerações da Assembleia
Geral
Mandato

Cargo

Nome

(Início-fim)

Remuneração anual 2015 (€)
Valor
da senha
fixado (€)

Maria Amália Freire de Almeida

Bruto
(1)

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

2014-2016

Presidente

575

1 150

92

2014-2016

Vice-presidente Ana Paula da Costa Ribeiro

470

940

75

865

2014-2016

Secretário

375

750

53

698

Catarina Charters de Amaral
Fernandes Homem

1 058
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Conselho de administração
Quadro 8
Remunerações e benefícios sociais
do Conselho de Administração
Mandato

Cargo

Nome

Designação

(Início-fim)

Forma

OPRLO (1)
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) O/D: Origem/Destino

Os membros do conselho de administração da INCM que exerceram funções em
2015 não desempenham quaisquer outras funções remuneradas em acumulação.
Não existiram, em 2015, remunerações pagas sob a forma de participação nos
lucros e ou de pagamento de prémios, bem como não existiu qualquer indemnização paga ou devida a ex‑administradores.
Quadro 9
Remunerações anuais do
Conselho de Administração
Membro do CA
(Nome)

Remuneração anual ( € )
Variável

Fixa (**)

Bruto
Reduções
(1) remuneratórias (*)
(2)

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

Rui Carlos Alvarez Carp

91 449,64

91 449,64

13 260,34

1 737,50

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

73 159,66

73 159,66

10 551,72

1 378,80

63 986,74

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

73 159,66

73 159,66

10 551,68

1 378,80

63 986,78

237 768,96 237 768,96

34 363,74

4 495,10

207 900,32

Total

79 926,80

Nota. — Redução de anos anteriores — refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores.
(*) Inclui reduções Lei n.º 12-A/2010.
(**) Incluir a remuneração + despesas de representação (sem reduções).
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Quadro 10
Benefícios Sociais do Conselho
de Administração

Membro do CA
(Nome)

Benefícios sociais (€)
Subsídio de refeição

Regime de
Seguro
proteção social de saúde

Valor/Dia Montante Identificar
pago
ano

Valor

Rui Carlos Alvarez Carp

CGA

18 983

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

RGSS

15 666

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

RGSS

Total

Seguro
de vida

Outros
Identificar

Valor

15 655
50 304

Quadro 11
Gastos com Comunicações Móveis

Membro do CA
(Nome)

Gastos com comunicações móveis (€)
Plafond mensal
definido

Valor anual Observações

Rui Carlos Alvarez Carp

80

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

80

235
142

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

80

960

Quadro 12
Encargos com viaturas

Membro do CA
(Nome)

Encargos com viaturas
Viatura Celebração Valor de Modalidade Ano Ano
atribuída de contrato referência
(1) início termo
de viatura
(€)

Valor de
Gasto
Prestações
renda anual com
contratuais
mensal
rendas remanescentes
(€)
(€)

Rui Carlos Alvarez Carp

S

S

34 218,63

ALD 2012

2016

580,00

6 960,00

10

Rodrigo Fernandes Homem
de Lucena

S

S   34 601,38

ALD 2015

2019

529,85

6 358,20

35

Gonçalo Nuno Mendes de
Almeida Caseiro

S

S   34 601,38

ALD 2014

2018

529,85

6 358,20

34

(1) Aquisição; ALD; leasing ou outra.
Notas:
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 custos administrativos.
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Quadro 13
Gastos com viaturas
Membro do CA
(Nome)

Plafond mensal
Gastos anuais associados a viaturas (€)
combustível e Combustível Portagens
Outras Seguro Observações
portagens
reparações

Rui Carlos Alvarez Carp

416

2 184

1 082

825

1 177

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

333

1 459

638

2 137

246

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

333

2 110

1 424

2 964

228

Quadro 14
Gastos com deslocações
em serviço

Membro do CA
(Nome)

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

Custo com
alojamento

Rui Carlos Alvarez Carp

513

609

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

661

57

275

7 470

1 499

1 639

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

Ajudas
de custo

Outras
Identificar

250 Bilhete Feira

Gasto total
Valor com viagens
80

1 452

36

10 644

993
Vistos

Fiscalização — Conselho fiscal
Quadro 15
Remuneração do Conselho Fiscal
Mandato

Cargo

Nome

(Início-Fim)

Designação
Forma
(1)

Data

Estatuto
remuneratório
fixado
mensal (€)

2014-2016

Presidente Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira

Ata n.º 41 DUE 30 de junho de 2015

1 293,92

2014-2016

Vogal

António Manuel Gracês Almeida

Ata 41 n.º DUE 30 de junho de 2015

970,44

2014-2016

Vogal

Maria Fernanda de Sousa Rebelo Lopes Pires Borges Ata 41 n.º DUE 30 de junho de 2015

970,44

2014-2016

Suplente

Maria João Dias Pessoa de Araújo

Ata 41 n.º DUE 30 de junho de 2015

Número estatutário mínimo e máximo de membros – [número mínimo] / [número máximo]
Legenda:
(1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)

-
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Quadro 16
Remuneração anual do Conselho
Fiscal
Nome

Remuneração anual 2015 ( € )
Bruto

Reduções
remuneratórias *

Reversão
remuneratória

Valor final

1

2

Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira

9 057,44

905,71

181,14

8 332,87

António Manuel Gracês Almeida

6 793,08

570,95

114,19

6 336,32

Maria Fernanda de Sousa rebelo Lopes Pires Borges
Total

Mandato

2014-2016

Cargo

2012-2014

2011-2012

623,26

124,65

6 294,47

2 099,92

419,98

20 963,66

Identificação SROC/ROC
Nome

Efetivo

6 793,08
22 643,60

Revisor oficial de contas (ROC)

Quadro 17
Remuneração do ROC

(Início-Fim)

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

António Maria
Velez Belém, SROC
Unipessoal, L.da

Designação

Número Número Forma
de
Registo
( 1)
inscrição na CMVM
na OROC
96 20161420

Data

Número Número de
Contratada de anos de Mandatos
funções exercidos
exercidas
na
no grupo sociedade

AG

4 de julho 1 280,00+ IVA
de 2014

-

2

Representante António Maria Velez
Belém, ROC

768

-

AG

4 de julho
de 2014

-

-

2

Suplente

António Joaquim
Andrade Gonçalves

948

-

AG

4 de julho
de 2014

-

-

2

Efetivo

António Maria
Velez Belém, SROC
Unipessoal, L.da

96 20161420

AG

28 de maio 1 280,00+ IVA
de 2012

1

Representante António Maria Velez
Belém, ROC.

768

-

AG

28 de maio
de 2012

-

1

Suplente

António Joaquim
Andrade Gonçalves

948

-

AG

28 de maio
de 2012

-

1

Efetivo

António Maria
Velez Belém, SROC
Unipessoal, L.da

96 20161420

DUE

26 de 1 250,00+ IVA
dezembro
de 2011

-

Representante António Maria Velez
Belém, ROC

768

-

DUE

26 de
dezembro
de 2011

-

-

Suplente

948

-

DUE

26 de
dezembro
de 2011

-

-

António Joaquim
Andrade Gonçalves

Legenda :
(1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D)
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Quadro 18
Remuneração anual do ROC
Nome

Remuneração anual 2015 (€)

António Maria Velez Belém, SROC Unipessoal, L.da

Bruto
(1)

Reduções
remuneratórias
(2)

Reversão
remuneratória
(3)

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

15 360,00 + IVA

0

0

15 360,00 + IVA

Auditor externo
Quadro 19
Remuneração anual do Auditor
Externo

Identificação do auditor externo
(SROC/ROC)
Nome

Número
de
inscrição
na OROC

67
Grant Thornton &
Associados, SROC, L.da

Data da contratação

Número Data
registo
na
CMVM
314

Período

Remuneração anual (€)
Valor da
Reduções
Reversão
Valor final
prestação
remuneratórias remuneratória (4)=(1)-(2)+(3)
de serviços
(2)
(3)
contratada (1)

6 de março 2 exercícios 7 475,00 + IVA, 0
de 2015
por exerc.

0

7 475,00 + IVA,
por exerc.

Restantes trabalhadores
A INCM cumpriu com a reversão gradual da redução remuneratória temporária
de 20 %, a partir de 1 de janeiro de 2015 (Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro).

6.6. Suspensão
do pagamento de
complemento de pensões

Não aplicável à INCM.

6.7. Artigo 32.º do
Estatuto do Gestor Público

Em 2015, na INCM, não existia a possibilidade de utilização de cartões de crédito ou outros instrumentos de pagamento por parte dos gestores públicos ou de
quaisquer outros dirigentes, bem como não foi reembolsado qualquer montante
relativo a despesas que caiam no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal.

6.8. Despesas não
documentadas

A INCM não teve, em 2015, despesas não documentadas.
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6.9. Relatório sobre
remunerações

Considera‑se que este requisito de elaboração e divulgação de relatório sobre
remunerações pagas a mulheres e homens, de acordo com o n.º 2 da Resolução
de Conselho de Ministros n.º 18/2014 encontra‑se cumprido, considerando as
informações sobre remunerações desagregadas por género constantes no ponto
3 do capítulo ix do relatório do governo societário.

6.10. Contratação Pública

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 atualização deste documento foi efetuada em novembro de
2014.
Apesar deste tema estar mais desenvolvido no relatório de boas práticas do
governo societário, salienta‑se que não foram celebrados contratos com valor
superior a 5 milhões de euros que justificassem a sujeição ao visto prévio do
Tribunal de Contas.

6.11. Relatório anual
sobre prevenção
da corrupção

Conforme recomendações emitidas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção
(CPC), foi elaborado e aprovado em fevereiro de 2016, o relatório anual de execução do Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas referente a 2015, de
acordo com a seguinte metodologia:
› Reavaliação dos principais processos passíveis de atos de corrupção, pela auscultação interna a todas as unidades orgânicas da INCM e recolha de contributos, onde além dos riscos de corrupção se incluíram as questões relacionadas
com conflitos de interesses;
› Consideração dos elementos resultantes de auditorias internas aos processos
mencionados no Plano;
› Apreciação dos resultados de monitorização das medidas que foram incluídas
nos objetivos das unidades orgânicas destacadas no Plano de 2015, por permitirem o reforço do controlo interno face aos riscos;
› Observação de eventuais participações de irregularidades internas ou externas
encaminhadas para o Comité de Ética da INCM.
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A INCM aderiu ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) com o estatuto de entidade voluntária, através de contrato de adesão formalizado em 27 de
janeiro de 2009. Desde essa data e após uma análise à configuração dos diversos acordos-quadro disponibilizados pela 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 (PCM), enquanto entidade agregadora de
necessidades para potenciar o efeito de economia de escala.
Consoante a adequação à realidade da empresa e as experiências prévias no
desenvolvimento de procedimentos de aquisição ao abrigo do SNCP é feita uma
análise casuística sobre a possível utilização dos acordos-quadro, sendo que atualmente a empresa tem ativo o acordo de fornecimento de combustíveis rodoviários, precisamente em parceria com as diversas entidades da PCM, o qual se tem
revelado vantajoso.

6.13. Frota automóvel

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
viaturas 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.

6.14. Redução de
gastos operacionais

Atentas as orientações estabelecidas pelo acionista único, bem como as obrigações decorrentes da Lei do Orçamento de Estado, foi elaborado, em 2015, o Plano
de Redução de Custos Operacionais da INCM, devidamente disponibilizado em
SIRIEF. Este Plano visou, assim, compilar o conjunto de iniciativas implementadas ou em curso, bem como aquelas que foram identificadas com base na análise
que precedeu este exercício por parte de todas as Unidades Orgânicas (UO).
Assim, o documento em apreço congregou um vasto conjunto de medidas, de
menor ou maior complexidade, de natureza muito variada e com diversos níveis
de impacto na estrutura de custos da organização que, no seu conjunto e ao longo do tempo, conduzirão progressivamente à diminuição da despesa.
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O Plano de Redução de Custos Operacionais abrange o horizonte temporal
2015/2018 e contem 60 medidas de redução de custos operacionais, as quais se
encontram agrupadas em cinco categorias:
a) Melhorar os mecanismos de governance;
b) Adquirir em regime concorrencial;
c) Aumentar o controlo ;
d) Rever procedimentos;
e) Racionalizar custos e ou atividade.
Ainda no que concerne ao controlo dos gastos operacionais, e concretamente
no que respeita aos custos com fornecimentos e serviços externos, importa também referir que, a INCM, sendo uma empresa industrial, esta natureza de custos
encontra‑se indexada à atividade dependendo do nível de encomendas de clientes, a grande maioria objeto de contratos, que incluem níveis de serviço (SLA)
em termos de quantidade e qualidade e que envolvem penalizações no caso de
não serem cumpridos nos termos contratualizados.
Por sua vez no que respeita ao pessoal, verifica‑se a redução do número de trabalhadores para 643, o que representou uma diminuição de 8 colaboradores,
cerca de ‑1,2 % em relação ao ano anterior, sendo no entanto este número abaixo do que consideramos adequado para o normal funcionamento da empresa e
apenas devido à tramitação complexa dos pedidos de autorização para novos
recrutamentos.
Em termos de cargos dirigentes, verificou‑se um aumento de 5 colaboradores.
Tal resultou de uma profunda remodelação organizacional em várias áreas da
empresa, que implicou a necessária nomeação de novos responsáveis.
O aumento de gastos com deslocações/estadas e respetivas ajudas de custo esteve relacionado com o elevado esforço de internacionalização e de procura por
novos mercados, mas cuja exceção está prevista na Lei do Orçamento de Estado
de 2015. Assim, o presente conselho de administração obteve despacho favorável à referida exceção, por parte da Secretária 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).
Em temos gerais, os custos com pessoal reduziram cerca de 10,6 %, explicados,
em grande medida pela reversão da provisão constituída para benefícios pós
‑emprego por via da transferência de responsabilidades para o Serviço Nacional
de Saúde.
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Quadro 20
Plano de redução de gastos
operacionais

Valores em €
PRC

Meta

2015

2014

2013

2012

2011

2010*

Variação
2015/2014

Variação
2015/2010

Absoluta

%

EBITDA

32 439 034 29 186 421 24 687 469 30 850 319 48 709 259 25 666 065 3 252 613

11%

6 772 969 26%

(1) CMVMC

25 365 206 21 086 715 15 957 017 20 746 563

27 983 241 17 480 870 4 278 491 20%

7 884 336 45%

(2) FSE

13 395 905 12 516 180 12 881 735 12 731 183

12 931 366 14 306 315

(3) Gastos com o pessoal

18 375 373 20 550 117 21 669 603 20 132 246 26 224 108 28 398 526 -2 174 744

(3.1) dos quais indemnizações

na

605 636

133 048

38 939

166 452

184 016

1 351 684

879 725

7%

Absoluta

-910 410

%

-6%

-11% -10 023 153 -35%

472 588 355%

-746 048 -55%

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

56 530 849 54 019 965 50 469 416 53 443 540 66 954 699 58 834 028 2 510 884

5% -2 303 179

(5)Volume de negócios

91 178 340 83 995 005 75 899 695 79 944 690 118 944 962 82 870 114 7 183 335

9% 8 308 226 10%

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

62%

64%

66%

67%

56%

71%

---

---

---

-4%
---

Lei OE 2015 — Artigo 61.º, nº 3
170 877

168 798

170 877

195 846

449 050

608 720

619 375

-2 079

-1%

-450 577 -73%

Deslocações/Estadas (FSE) (a)

Comunicações (e)

47 104

41 931

47 104

63 309

65 107

69 568

140 394

-5 173

-11%

n.a

n.a

Ajudas de custo
(Gastos com Pessoal) (a)

16 168

14 909

16 168

17 814

26 329

19 268

66 270

-1 259

-8%

n.a

n.a

Número trabalhadores (b)
Número de efetivos
Número de cargos de direção
Número de trabalhadores/
cargos direção

654

643

651

665

690

686

na

-8

-1%

n.a

n.a

643

641

652

672

669

na

2

0%

n.a

n.a

89

84

89

91

98

na

5

6%

n.a

n.a

7,22

7,63

7,33

7,38

6,83

---

-3 -12%

n.a

n.a

n.a

n.a

Viaturas
Número de viaturas (c)
Gastos com viaturas (d)

23

26

27

n.a

n.a

n.a

146 605

155 163

191 052

n.a

n.a

n.a

-8 558

-6%

Notas :
(a) Em 2015, e 2014, foram considerados apenas os valores referentes à atividade corrente; A INCM através do despacho nº 121-15/SET ficou excecionada
dos valores referentes a processos de internacionalização ou aumento de atividade.
(b) Número de RH sem órgãos sociais e sem ACIP (Acordo de Cedência de Interesse Público). Meta definida através do despacho nº 2219/14-SET, de 30 de outubro
de 2014.
(c) O número de viaturas inclui 9 viaturas de mercadorias em 2015.
(d) O valor refere-se a todos os gastos com FSE e inclui ainda as contas: 68122000 (Impostos s/transp), 68884000 (Pen.Contrat.-Div) e 69180000
(Outros juros).
(e)Foram acrescidos ao ano de 2014, € 8 752,51 referentes à regularização de gastos do exercício de 2013, que por lapso tinham sido aqui lançados.
Foram deduzidos ao ano de 2015, € 2 762,39 referentes a uma nota de crédito lançada incorretamente na conta 63.

Conforme se lê no quadro infra, no ano 2015 registou‑se um aumento de 10 %
do volume de negócios por trabalhador, fruto do efeito conjugado do aumento
das vendas e da diminuição do número de colaboradores, denotando, assim, um
aumento de eficiência.
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Quadro 21
Evolução do volume de negócios
por trabalhador
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Indicador

2015

Volume de negócios / número de trabalhadores

6.15. Princípio da unidade
de Tesouraria do estado

Quadro 22
Aplicações por entidade

2014

Variação
2015/2014
Absoluta

%

12 777

10

141 801 129 025

A INCM está obrigada ao cumprimento do princípio de unidade de tesouraria,
por força da aplicação do artigo 125.º da Lei n.º 82‑B/2014, de 31 de dezembro, à qual não foi excecionada, com as dispensas autorizadas pelo despacho
n.º 520/2015, de 15 de abril, da Secretária de Estado do Tesouro.
Entidade

% Aplicações 31 de dezembro de 2015

IGCP

99,73

CGD

0,27

Total

100,00

No ano 2015, não existiram juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em Receita do Estado.

6.16. Cumprimento
de recomendações
do tribunal de contas

Não existiram em 2015 auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas e consequentes recomendações.

6.17. Cumprimento da LEI
do Orçamento de Estado

A INCM cumpriu todas as medidas impostas na Lei do Orçamento de Estado de
2015, relativamente aos gastos operacionais das empresas públicas, constantes
no artigo 61.º da Lei n.º 82‑B/2014, de 31 de dezembro, conforme se lê no quadro
seguinte:

Quadro 23
Cumprimento das orientações
da Lei Orçamento de Estado 2014
Objetivo

Meta Notas
Anual

Dezembro
Variação face à
2015 meta de referência

654

(1)

643

-1,68 % 

Redução do peso dos gastos operacionais (2) no volume de negócios, face a 2014

77,30%

(2)

74,20%

-4,02 % 

Gastos com comunicações, despesas com deslocações, ajudas de custo e
alojamento devem manter-se ao nível dos verificados a 31 de dezembro de 2014

234 149

225 638

-3,64 % 

Despesas com deslocações, ajudas de custo e alojamento devem manter-se ao
nível dos verificados a 31 de dezembro de 2014 — apenas atividade corrente

63 272

(3)

56 840

-10,17 % 

170 877

(4)
(5)

168 798

-1,22 % 

Redução do número de trabalhadores

Despesas com comunicações devem manter-se ao nível dos verificados a
31 de dezembro de 2014
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Meta Notas
Anual

Redução de gastos associados à frota automóvel comparativamente com os
gastos a 31 de dezembro de 2014

Dezembro
Variação face à
2015 meta de referência

155 163

146 605

-5,52 % 

Notas:
(1) Meta definida através do despacho n.º 2219/14-SET, de 30 de outubro de 2014. Inclui apenas ativos, excluindo ACIP (Acordos de
Cedência de Interesse Público)
(2) Excetuam-se os valores das indemnizações pagas por rescisão, bem como as reexpressões de gastos relativos a exercícios anteriores.
(3) A INCM através do despacho n.º 121-15/SET ficou excecionada dos valores referentes a processos de internacionalização ou aumento
de atividade.
(4) Foram acrescidos ao ano de 2014, € 8 752,51 referentes à regularização de gastos do exercício de 2013, que por lapso tinham sido
aqui lançados (documento 9000000892)
(5) Foram deduzidos ao ano de 2015, € 2 762,39 referentes a uma nota de crédito lançada incorretamente na conta 63 (documento 6586).

6.18. Informação
divulgada
Quadro 24
Informação divulgada
Informação a constar no site do SEE

Divulgação
S

Estatutos

x

Caracterização da empresa

x

Função de tutela e acionista

x

Modelo governo / membros dos órgãos sociais:

N

NA

Data da
atualização
Informações
atualizadas no
SIRIEF à data
de 31 de dezembro
de 2015

Comentários

Site da empresa e reporte no SIRIEF
Site da empresa e reporte no SIRIEF
Site da empresa e reporte no SIRIEF

Identificação dos órgãos sociais

x

Site da empresa e reporte no SIRIEF

Estatuto remuneratório fixado

x

Relatório de gestão e relatório de boas
práticas de governo societário (disponível no
site da INCM) e reporte no SIRIEF

Divulgação das remunerações auferidas

x

Relatório de gestão e relatório de boas
práticas de governo societário (disponível no
site da INCM) e reporte no SIRIEF

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 x
dos órgãos sociais

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 da empresa e reporte no SIRIEF

Regulamentos internos e externos

x

Transações relevantes c/ entidade(s) relacionada(s)

x

Relatório de gestão e relatório de boas
práticas de governo societário (disponível no
site da INCM)

Outras transações

x

Análise de sustentabilidade nos domínios:
Económico, Social e Ambiental

x

Avaliação do cumprimento dos PBG

x

Relatório de gestão e relatório de boas
práticas de governo societário (disponível no
site da INCM)

Código de Ética

x

Site da empresa e reporte no SIRIEF

Princípios de bom governo:
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6.19. Outros
requisitos legais

De acordo com a legislação em vigor, o conselho de administração da INCM
declara 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 2015, até ao presente não ocorreram quaiquer situações que pudessem
alterar significativamente a situação patrimonial e os resultados da empresa.
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7. Atividade da empresa

A INCM, aquando a elaboração do Plano Estratégico e Plano de Atividades e de
Negócios, analisa anualmente de forma estruturada e envolvendo todas as áreas
da organização os principais riscos e incertezas com que a empresa se defronta
no exercício da sua atividade, procurando, assim, dar a melhor e eficaz resposta
às preocupações quanto à sustentabilidade do negócio.
Assim, todos os anos é realizada uma análise SWOT, pretendendo‑se que esse
exercício seja facilitador e orientador no exercício de formulação da estratégia,
sempre com o fito de tirar maior partido das forças da organização, concentrar
esforços na superação das fraquezas e transformar, sempre que possível, as
ameaças de contexto em oportunidades.
Os resultados desta análise do contexto interno e externo da organização
encontram‑se descritos no relatório de boas práticas de governo societário, mais
em concreto no seu capítulo ix alusivo à análise de sustentabilidade da entidade
nos domínios económico, social e ambiental.
Não obstante, seguidamente destacam‑se algumas condicionantes e previsível
evolução futura dos mercados onde a INCM opera, os quais foram, naturalmente,
tidos em consideração no exercício de planeamento da atividade da empresa:
› Aumentarão, agora com forte impulso, os objetivos de simplificação e de desmaterialização dos processos que suportam as relações entre os cidadãos, as empresas e o Estado, que irá conduzir ao término ou à utilização muito residual dos
suportes físicos tradicionais;
› Acentua‑se a tendência de preocupação crescente dos serviços da Administração
Pública (AP) na avaliação das condições de fornecimento, em particular dos preços, mesmo nos fornecimentos atribuídos por diploma legal, ou contratualizados
em regime de ajuste direto, em face das caraterísticas específicas dos produtos.
Assiste‑se ainda à tendência de a AP abrir ao mercado, a produção de produtos
e serviços que historicamente tem sido um exclusivo da INCM, em especial no
que respeita a impressos, sem elevado valor acrescentado;
› Acentuam‑se os sinais de que serão aumentados os prazos de validade dos principais documentos de identificação e viagem do Estado Português, o que terá
impacto a médio prazo nas vendas e na produção da gráfica de segurança;
› Os novos meios de pagamento eletrónicos, como o online e o uso de suporte móveis como os smartphones, constituem, mesmo que a médio prazo, uma
concorrência ao uso do cartão bancário, pese embora os estudos conhecidos reconhecerem que haverá ainda, durante alguns anos, um espaço importante de
utilização do cartão bancário, num mercado muito concorrencial, com margens
muito reduzidas, penalizado pelo facto de a INCM ainda não oferecer a personalização dos cartões;
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› A presença da INCM no mercado dos cartões bancários tem efeitos muito importantes na performance geral da atividade da empresa, por servir de referência
da sua capacidade e da notoriedade, muito importantes para a sua afirmação no
mercado e obrigar a manter níveis de segurança elevados, com efeitos muito
positivos no resto da atividade. Trata‑se de um mercado onde os níveis de qualidade dos produtos e os prazos de entrega são permanentemente sufragados
pelos clientes, exigindo por isso uma capacidade de planeamento e de controlo
de qualidade muito exigentes;
› Os mercados de elevado valor acrescentado, onde a INCM estrategicamente se
vem posicionando, exigem, cada vez mais, como fator de afirmação e diferenciação, a certificação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (ISO 27001),
do Sistema de Gestão de Produção Gráfica de Segurança (ISO 14298), ou da gestão de qualidade na produção de cartões (certificação CQM);
› Os pedidos de moeda corrente por parte do Banco de Portugal (BP) continuam
a ser bastante baixos, em resultado de disporem, em especial nas moedas de
denominações mais elevadas, de excesso de stocks, porventura em resultado da
entrada de moeda de outros países em Portugal, por efeito do turismo e de, no
caso concreto da moeda de 2 euros, estar a haver um retorno maior ao BP que
a quantidade que é pedida pelos bancos. Depois de em 2015 termos tido encomendas de cerca de 110 milhões de moedas, em 2016, de acordo com as informações recebidas do BP essa quantidade baixará para 85 milhões, com incidência
especial nas moedas entre 1 cêntimo e 20 cêntimos, que geram menos vendas
e menos margens. Estes pedidos de moeda corrente ficam bastante aquém da
capacidade instalada de equipamentos na INCM, que, excetuando Timor‑Leste
para onde se produziu, ainda em 2015, 10 milhões de moedas correntes, não tem
tido capacidade de concorrer a outros mercados, pelo facto de os preços internacionais estarem muito esmagados, e também por falta de recursos humanos em
quantidade suficiente para garantir uma produção que possibilite a candidatura
a concursos de quantidades elevadas. A INCM, contudo, tem vindo a concorrer
e a ganhar, como é o caso de Cabo Verde, concursos para pequenas quantidades
de moedas de coleção;
› Na moeda de coleção trocada ao valor facial confirma‑se a redução na procura, assim como nas moedas de acabamento especial, onde se tem verificado um
decréscimo nas vendas entre 30 % e 50 % relativamente aos valores de há cinco
anos atrás que indicia uma substancial diminuição de procura por parte de colecionadores. Esta tendência é contudo mitigada nas moedas de ouro, que são
encaradas como reserva de valor ou investimento, especialmente em momentos
de crise. Tendo em conta a volatilidade das previsões que se podem fazer neste
mercado e o elevado valor da matéria‑prima, independentemente de ações para
tentar conquistar novos mercados, revela‑se importante tentar controlar toda a
cadeia de valor (produção dos discos de metais preciosos) que permita agilizar
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respostas às necessidades comerciais e diminuir valor de stocks. Do total de
vendas de moedas de coleção, entre 20 % a 25 % são destinadas à exportação,
havendo contudo ainda algum espaço para crescer;
› A atividade editorial é, por norma, um negócio com margens de comercialização muito pequenas, em especial nas áreas de atuação muito específicas, como é
o caso da INCM, onde, mais que gerar margens com a atividade, tem como principal função a edição de obras relevantes para a cultura e a língua portuguesa e
contribuir para a afirmação da notoriedade da empresa junto dos públicos mais
cultos, que por norma ocupam os centros de decisão e afirmam publicamente as
suas opiniões;
› O facto do negócio das Contrastarias ser marcado pela ausência de fiscalização
conduz à existência de um mercado paralelo que não cumpre a legislação em
vigor e, consequentemente, prejudica a atividade da INCM;
› A recente entrada da Contrastaria no processo de acreditação da atividade da
gemologia (acreditação dos avaliadores que importam/exportam diamantes)
alarga a sua área de atuação, embora não se preveja que possa vir a ser muito
relevante;
› As alterações preconizadas nos principais documentos de identificação do
Estado Português, ao nível do prazo de validade, provocarão inevitavelmente um
enorme travão nas vendas e na produção das fábricas, consubstanciando um risco elevado para a INCM.
Para além destes riscos e incertezas, a INCM tem também especial e constante
preocupação com o facto de a concentração de vendas em determinados produtos e, consequentemente, nos respetivos clientes continuar a ser uma realidade
(apenas cerca de uma dezena de produtos representa a esmagadora maioria da
faturação). Por conseguinte, os exemplos que se seguem são apostas já concretizadas ou identificadas para fazer diminuir a forte dependência dos produtos considerados oficiais e manter a INCM capaz de responder aos desafios dos anos
vindouros, as quais deverão, certamente, ter continuidade em 2016:
1) Organização e governance
Revisão dos Estatutos
Dando cumprimento às orientações estratégicas do acionista para o mandato
2014‑2016 aquando a sua tomada de posse, o CA envidou, desde logo, as iniciativas conducentes à apresentação de uma proposta de alteração dos Estatutos da
INCM, tendo em vista assegurar a sua integral conformidade com o Estatuto do
Gestor Público e o regime jurídico do setor público empresarial, tendo o processo
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culminado com a aprovação dos novos Estatutos da Sociedade, através da deliberação social unânime por escrito, de 12 de dezembro de 2014, por indicação
expressa da Parpública, SGPS.
Adicionalmente, foi também elaborada uma proposta de decreto‑lei de alteração
da orgânica da INCM, visando não apenas renovar o enquadramento jurídico
que data de 1999, mas também solucionar a integração de trabalhadores da empresa, subscritores da Caixa Geral de Aposentações, que não se encontravam devidamente integrados no Sistema Nacional de Saúde, não obstante as diligências
já efetuadas nesse sentido por parte dos três últimos conselhos de administração
junto da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
A 30 de dezembro de 2015, na continuidade deste processo, foram aprovados
e publicados os novos Estatutos da INCM. Esta alteração decorre na sequência
do Decreto‑Lei n.º 235/2015, publicado em 14 de outubro, que veio aprovar o
novo regime jurídico da INCM, tendo procedido à revogação dos Decretos‑Leis
n.º 170/99, de 19 de maio, e n.º 333/81, de 7 de dezembro, e à reunião, num único documento, das normas anteriormente dispersas. O regime jurídico manteve
vigentes, mediante a integração neste novo diploma, apenas as normas que requerem efetiva aprovação por parte do Estado, com especial relevo para a consagração de direitos exclusivos.
Todas as disposições relativas à organização interna da sociedade transitaram
para os seus Estatutos, que deixam de ser objeto de publicação em Diário da
República, passando a ser aprovados em assembleia geral pelo acionista, em
conformidade com o disposto no Código das Sociedades Comerciais.

2) Consolidação das estruturas internas de governance
Foi concretizada a reestruturação do modelo organizacional da INCM, a qual entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2015, tendo em vista, entre outros objetivos,
os seguintes:
› Criação de um órgão de planeamento e controlo de gestão para apoiar o CA
na definição das linhas estratégicas da empresa e dos processos de governance, garantindo (i) a centralização da responsabilidade de preparação e divulgação de toda a informação de gestão relevante para a tomada de decisão aos
vários stakeholders, (ii) o alinhamento organizacional no desenvolvimento de
Programas e Projetos da INCM e (iii) o desenvolvimento e melhoria contínua do
Sistema Integrado de Gestão garantindo a manutenção e evolução das certificações da empresa;
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› Junção das áreas de engenharia e manutenção industrial, por forma a criar normais sinergias entre estas áreas;
› Alteração das competências de áreas industriais permitindo que estas se foquem em exclusivo na produção de documentos de segurança e moeda (v.g. as
obras em áreas administrativas e o arquivo da empresa passam a ser responsabilidade de áreas de suporte e não das áreas que suportam a manutenção fabril);
› Autonomização dos serviços de logística garantindo a adequada segregação de
funções entre a função operacional e a função contabilística;
› Centralização da responsabilidade de todas as compras da INCM;
› Centralização na direção comercial e de marketing das funções de gestão comercial das várias unidades de negócio da INCM (com exceção da Contrastaria,
por ser um negócio muito específico e regulado, e do Diário da República
Eletrónico), permitindo, desta forma, uma maior especialização e enfoque.
Assim, com o objetivo de potenciar o alinhamento organizacional, nas suas dimensões estratégicas de negócio e de operação, foram criadas algumas 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. De destacar, a este propósito, a aprovação dos novos regulamentos do Comité para a Competitividade e do Comité de Novos Produtos e
Internacionalização, os quais se encontram em pleno funcionamento.
Uma referência, ainda, à criação do Conselho do Sistema Integrado de Gestão,
órgão consultivo, composto por todos os membros do CA, dirigentes de primeira
linha, coordenadores dos sistemas de gestão certificados e em processo de certificação e, ainda, pelo responsável da área de planeamento e controlo de gestão,
ao qual compete, entre outras responsabilidades, rever as políticas de gestão do
Sistema Integrado de Gestão (SIG), realizar reuniões periódicas de pilotagem estratégica, apreciando os resultados das auditorias internas e externas no âmbito
do SIG e os demais resultados de gestão, incluindo os da avaliação da satisfação
dos clientes e das reclamações, bem como acompanhar as «não conformidades»,
oportunidades de melhoria e ações preventivas registadas e/ou definidas no
âmbito dos vários referenciais normativos pelos quais a INCM se encontra certificada e reconhecida nacional e internacionalmente.
Cumprimento do enquadramento legal
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 artigo 45.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, referente ao Setor
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Empresarial do Estado. 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, tendo mesmo sido realizada
uma auditoria interna a essa matéria durante o primeiro trimestre deste ano.
Gestão do portfólio de programas e projetos INCM
O Project Management Office (PMO) criado na nova estrutura orgânica, constitui um mecanismo de governação da INCM, o qual surgiu perante a necessidade de garantir o acompanhamento e monitorização dos diferentes projetos em
curso na empresa, promovendo o alinhamento organizacional e aumentando os
níveis de eficiência e eficácia no desenvolvimento de programas e projetos.
A atividade de PMO vai, assim, desde a conceção inicial da ideia à entrega do produto final ao cliente, passando pelos respetivos instrumentos de monitorização.
A partir da monitorização regular deste Portfólio é, então, possível identificar o
contributo e valor de cada um dos programas e projetos para a prossecução dos
objetivos estratégicos e táticos da INCM, redefinindo prioridades se assim se
revelar necessário e, desta forma, otimizar a afetação de recursos humanos, materiais e financeiros.
Melhoria da comunicação interna
A comunicação assume em qualquer organização, independentemente da sua
natureza ou dimensão, um papel fundamental na evolução da estratégia organizacional e na evolução da própria empresa, nomeadamente em termos culturais.
A empresa apresentava já um conjunto de iniciativas muito interessantes nesta
área, que foram mais apoiadas e incentivadas, por forma a constituírem um pilar
e fator crítico de sucesso na «gestão da mudança».
Assim, foi dinamizada a ferramenta de «intranet» já existente, promovendo mecanismos para garantir que as notícias e informações constantes dessa ferramenta
chegam a cada colaborador, seja através de e-mail, seja através de monitores (colaboradores nomeados para o efeito) que promovem o contacto com colaboradores da área fabril que não acedem com igual facilidade e regularidade ao e-mail.
Foi ainda criado um novo meio de comunicação interna que tem como propósito
contribuir para um maior envolvimento, alinhamento e motivação dos colaboradores na prossecução da estratégia e objetivos da INCM, através do qual é divulgada diversa informação de gestão, incluindo os resultados da monitorização da
performance, o estado da concretização dos projetos em curso, novidades sobre
os vários processos de renovação das certificações ou de obtenção de novas, entre outros resultados e iniciativas do Sistema Integrado de Gestão e de promoção
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do alinhamento organizacional. De resto, a ferramenta de comunicação institucional continua ativa, o boletim Matriz, o qual tentaremos que continue a ser,
cada vez mais, uma montra da empresa para os seus clientes e parceiros.
3) Gestão financeira
Nesta vertente, importará dar nota de diversas ações que pretendem melhor
rentabilizar os investimentos e o capital do acionista. Foram estudadas diversas
oportunidades da empresa obter benefícios fiscais ou cofinanciamento para os
investimentos efetuados (e a efetuar), nomeadamente:
› Candidatura ao SIFIDE
Em abril de 2015, o CA deliberou aprovar o desenvolvimento de um processo de
candidatura da INCM à Comissão Certificadora do Sistema de Incentivos Fiscais
à I&D Empresarial (SIFIDE) que permitiu à empresa obter créditos fiscais decorrentes da sua atividade de Investigação & Desenvolvimento superiores a meio
milhão de euros.
› Candidatura ao SAMA 2020
Importando à INCM capitalizar os seus investimentos e desenvolver candidaturas como suporte aos projetos definidos e considerados estratégicos, o CA
deliberou, em 2015, no sentido de se promoverem os esforços necessários com
vista à apresentação de uma candidatura ao Sistema de Apoio à Modernização
e Capacitação da Administração Pública (SAMA 2020), a qual veio a merecer
uma avaliação positiva, onde se encontravam contemplados projetos, tais como
o Livro de Reclamações Eletrónico, o Sistema de Edição do DRE, a Plataforma
de Interoperabilidade de Plataformas de Contratação Públicas e a Modernização
das Contrastarias, num montante superior a um milhão de euros.
4) Gestão de recursos humanos
Revisão do Acordo de Empresa
Constituindo uma das orientações estratégicas específicas do contrato de gestão
para 2016, no ano 2015 foram envidados esforços para alterar os instrumentos de enquadramento das relações laborais por forma a ajustá‑los às orientações existentes sobre as matérias destinadas ao Setor Empresarial do Estado,
desencadeando‑se o processo de revisão do Acordo da Empresa.
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Gestão de desempenho
Iniciou‑se em 2015, 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 organizacional. Assim, apesar de claramente limitados pelas regras
constantes na LOE, criam‑se os mecanismos futuros de alinhamento estratégico
e reconhecimento individual.
Outros mecanismos de reconhecimento e motivação
Em linha com os demais instrumentos de gestão de recursos humanos, foram
criados, regulamentados e implementados os Prémios Kaïsen e de Assiduidade,
respeitando naturalmente as restrições impostas pela Lei do Orçamento de
Estado, iniciativa que se considera relevante na indústria fabril em que a empresa se insere.
Incentivo à reforma/aposentação e rescisões por mútuo acordo
Foram criados mecanismos transversais de incentivo à reforma/aposentação dos
colaboradores, em vigor desde janeiro de 2015. Casuisticamente, foram também
efetuadas rescisões por mútuo acordo.
5) Redução de custos
Plano de redução de custos
Foi elaborado, em 2015, o Plano de Redução de Custos Operacionais da INCM,
o qual congrega um vasto conjunto de medidas, de menor ou maior complexidade, de natureza muito variada e com diversos níveis de impacto na estrutura
de custos da organização que, no seu conjunto e ao longo do tempo, conduzirão
progressivamente à diminuição da despesa (v. ponto 6.14).
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 significativas melhorias, já que, desde então, a INCM sofreu alguns avanços tecnológicos
e alterações de negócio.
Neste contexto, iniciou‑se este projeto em 2015, na componente da gestão de
tempos, tendo em vista a melhoria dos seus sistemas de informação e garantir
uma melhor gestão dos seus recursos.
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Regulamento de Aquisições e Gestão de Fornecedores
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 Código dos Contratos
Públicos, levaram a que este CA determinasse a revisão dos procedimentos internos relativamente a este tema. De entre os princípios orientadores que presidiram à criação do novo Regulamento de Aquisições, que entrou em vigor em
2015, destacam‑se a criação de um plano anual de compras da empresa, a predominância da abertura à concorrência entre fornecedores, a prossecução de uma
estratégia de desenvolvimento sustentável e a segregação da função de compras
dentro da INCM.
A INCM aposta estrategicamente, desta forma, na diminuição do número de fornecedores exclusivos, obtendo ganhos com a abertura à concorrência. Refira‑se,
novamente a título de exemplo, que no recente procedimento concorrencial para
a aquisição de inlays para o Passaporte foi possível obter poupanças na ordem
de algumas centenas de milhares de euros que contribuíram para os resultados
de 2015.
Mas outros exemplos se poderiam mencionar, tais como as reduções de custos
no contrato de chips para o tacógrafo, na renovação do contrato DOVID, no contrato anual de fornecimento de envelopes com impressão e no contrato de embalagens cartonadas de séries anuais 2014, que no seu conjunto ascenderam a
poupanças significativas para a INCM.
Refira‑se, por fim, ainda mais dois exemplos de economias estimadas nos contratos
adjudicados mais significativos, uma no contrato de chips EMV — Personalizador
SIBS (que será acionado aquando a efetivação de vendas), e outra no contrato de
manutenção de equipamentos.
Tratando‑se de melhorias que têm um efeito estrutural, pretende‑se estender esta
metodologia a mais categorias, bem como continuar a adotar mecanismos de
success fee no apoio à redução de custos na INCM.
Edição do Diário da República
Sendo as atividades do Governo e das entidades públicas cada vez mais imediatas e cuja eficácia carece de publicação no Diário da República, começou a
ser desenvolvido um novo sistema de edição para que se possam garantir poupanças 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.
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6) Confiança e valorização da marca INCM
Museu Digital da Casa da Moeda
A INCM tem à sua responsabilidade a maior coleção numismática nacional, e
uma das maiores em termos internacionais. De forma a contribuir para o conhecimento e interesse crescente na área da moeda, este CA deliberou autorizar, em
2015, a criação do Museu Digital da Casa da Moeda, com todas as valências de
um museu físico, que pretende abrir à sociedade informação sobre moedas que
acompanharam a evolução histórica nacional e internacional, bem como, paralelamente, encetar um processo de negociação com o Banco de Portugal com
vista à assinatura de um protocolo de colaboração que vise a concretização de
projetos museológicos no futuro Museu do Dinheiro.
Plano Numismático
A atividade de produção e comercialização de moedas comemorativas tem sofrido uma redução gradual que radica no envelhecimento inexorável da comunidade colecionadora e na perda de valor das moedas como legado patrimonial,
artístico e afetivo.
Urge, assim, conquistar outros mercados e encontrar novos papéis para as
moedas comemorativas, que, mantendo a fidelidade do colecionismo clássico,
ultrapasse essa fronteira em busca de novos públicos e desperte o interesse das
comunidades culturais e artísticas e, ainda, dos media.
Neste sentido foi apresentado e aprovado pelo Conselho Numismático, em 2015,
uma nova definição estratégica do plano de emissões anuais de moedas comemorativas, suportada nos seguintes princípios:
(i) Fazer com que as moedas contem outras e novas histórias, sem descorar alguns dos temas que por tradição são objeto das comemorações como a história, a
cultura e as tradições populares, mas que incorporem, de forma mais afirmativa,
as causas da cultura e da sociedade contemporânea, contribuindo para a visão de
um Portugal moderno, empreendedor e com valores de cidadania;
(ii) Valorizar as moedas aos olhos da comunidade artística nacional, tornando‑as
objetos sedutores e valiosos, pela sua assinatura e pelos novos parâmetros estéticos, com a colaboração de artistas plásticos de primeiro plano;
(iii) Implementar uma nova estratégia de marketing, com a procura de novos
canais de comunicação e de uma nova identidade visual nos materiais gráficos
de suporte e de novas embalagens.

RELATÓRIO DE gestão 2015 O valor da segurança

página 49

Foi, pois, neste novo enquadramento estratégico que a INCM apresentou ao
público, em meados de julho de 2015, duas moedas comemorativas dos Jogos
Olímpicos Rio 2016 da autoria de Joana Vasconcelos, alusivas à preparação
dos atletas portugueses para as competições, as quais possuem características
únicas e distintivas. Para além do prestígio e valorização da marca que decorre
da associação da INCM a tão conceituada artista plástica, a execução das peças
proporcionou a criação de um processo tecnológico inovador que torna possível
a junção de duas ligas metálicas distintas — o ouro e a prata — de uma forma
ímpar no meio numismático.
Plano Editorial
A programação editorial para o ano de 2015 assumiu, uma vez mais, um claro
compromisso com a língua e a cultura portuguesas, de que são evidência os títulos publicados com a chancela INCM e um conjunto de parcerias editoriais com
outras entidades previstos no Plano Editorial. Não pretendendo retirar espaço
aos editores privados, mas, fundamentalmente, reforçar o gosto de ler e escrever,
mais e melhor, a INCM está também empenhada na sustentabilidade económica
da sua função editorial, refletindo sobre a oportunidade e os custos dos títulos
que publica.
O Plano Editorial para 2015 centrou‑se, assim, nos autores clássicos portugueses, com destaque para as edições críticas de Fernando Pessoa, Eça de Queirós,
Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett, bem como para a «Biblioteca de
Autores Portugueses» que se pretende enriquecer com novos títulos. Destaque,
neste âmbito, para a «Biblioteca Fundamental da Literatura Portuguesa», assim
como para a aposta renovada da coleção «Grandes Vidas Portuguesas», dirigida
ao público infantojuvenil, e, ainda, à continuidade da coleção «D», dedicada aos
designers portugueses de várias gerações.
Prémio INCM/Vasco Graça Moura
Também previsto no Plano Editorial de 2015, foi lançado o Prémio INCM/
Vasco Graça Moura, que distinguiu, na sua primeira edição, trabalhos inéditos
no domínio da poesia. Este prémio teve um júri presidido por José Tolentino
de Mendonça, acompanhado por Pedro Mexia e Jorge Reis Sá. A empresa, enquanto editora pública, deu assim continuidade à sua missão de promoção e
preservação do património cultural português, prestando homenagem à figura
incontornável de Vasco Graça Moura enquanto cidadão, intelectual e antigo administrador da INCM responsável pelo pelouro editorial.
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PRELO — Blogue editorial e literário
Confirmando a aposta e dinâmica da INCM na atividade editorial, foi igualmente
lançado em 2015, o blogue PRELO, onde os leitores poderão contar com a publicação de entrevistas, artigos de opinião, notícias da atualidade editorial, recensões literárias, biografias de autores e curiosidades ligadas à história rica desta
empresa, entre outras notícias e informação.
Plano de Continuidade de Negócio
De forma a reforçar a capacidade de resposta da INCM a concursos nacionais
e internacionais foi identificada a necessidade de ser garantida a existência de
uma segunda linha de desenvolvimento, produção e armazenamento (Disaster
Recovery). O projeto de elaboração de um Plano de Continuidade de Negócio,
iniciado em 2015, pretende, assim, desenhar e implementar a resposta a esta necessidade, com vista a este aumento de capacidade e qualidade das propostas da
INCM para com os seus clientes.
Credenciação GNS
O Gabinete Nacional de Segurança (GNS) concedeu à INCM a credenciação de
segurança NATO, UE e Nacional, nos graus NATO secret, secret UE e Secreto
após uma inspeção rigorosa, realizada no início de 2015, que comprovou a capacidade da empresa para proteger e salvaguardar matérias classificadas.
Certificação ISO 27001
A certificação pela ISO 27001 é assumidamente reconhecida pelo mercado
como condição necessária para quem trabalha, recebe, trata e armazena informação, própria ou de terceiros, em suportes físicos ou eletrónicos, pelo que a sua
conquista se revela estratégica, mais, necessária, para a prossecução da missão
da INCM, garantindo a manutenção da «segurança» e «confiança» como caracte
rísticas distintivas da empresa.
É, pois, neste contexto, e permitindo suportar a estratégia de entrada em novos
produtos e mercados geográficos para além de oferecer garantias de valor acrescentado aos mercados atuais, que a INCM, em 2015, iniciou o projeto de implementação de um Sistema de Gestão de Segurança de Informação num dos produtos — o tacógrafo —, constituindo objetivo alcançar a certificação ISO 27001
neste âmbito em 2016, a que se seguirão naturalmente os projetos de extensão
desta certificação aos restantes produtos da INCM.
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Certificação ISO 14298
A INCM decidiu implementar e certificar um Sistema de Gestão de Produção
Gráfica de Segurança, de acordo com a Norma ISO 14298, com o objetivo de
reforçar a sua posição no mercado, preparando a empresa para previsíveis exigências futuras em concursos, e contribuir para a INCM seja cada vez mais uma
referência no setor da Gráfica de Segurança, abrindo portas à já referida estratégia de entrada em novos produtos e internacionalização.
Com a obtenção desta certificação, prevista para 2016, a INCM garante a continuação do esforço na uniformização dos procedimentos e otimização do desempenho da sua atividade, mas também para o reconhecimento externo da organização na prossecução do objetivo estratégico «Afirmar a Marca».
Certificação Card Quality Management
No âmbito do projeto de personalização de cartões bancários, constitui exigência da MasterCard que as empresas possuam a certificação Card Quality
Management (CQM), a qual abrange o controlo de qualidade do processo de fabrico completo de cartões bancários, podendo também ser aplicada no processo
de fabrico de cartões de identificação.
À semelhança dos processos de certificação enunciados anteriormente, este
projeto revelou‑se igualmente necessário e estratégico, pelo que no ano 2015 se
obteve já a certificação inicial CQM.
7) Produtos
A INCM já tinha iniciado em 2014 um trabalho de análise e aproveitamento de
oportunidades que visam dotar a organização não só de novos mercados onde
se possa assumir como player competitivo, mas também de novos produtos que
sejam capitalizados na infraestrutura e conhecimento já existente na empresa,
permitindo que, com um investimento menor, se possa fomentar o aparecimento
de novos produtos, aumentado o portfólio 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 foram analisados e desenvolvidos em 2015 de forma a preparar a INCM para os desafios dos anos económicos
vindouros. As apostas que a seguir se elencam são as que se destacam:
Programa de Evolução de Produtos Bancários da INCM
Este programa visa garantir a resposta da empresa ao longo de toda a cadeia
de valor dos cartões bancários (desde a produção física do cartão à sua personalização) em todas as valências de leitura e comunicação eletrónica (banda
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magnética, chip contact e chip contactless). Composto por dois projetos em portfólio, a implementação deste programa depende ainda de entregáveis de outros dois programas: Certificação & Segurança (projeto de implementação do
Sistema Integrado de Gestão da Segurança) e Processos e Produtos Internos
(projeto de conceção e migração de nova linha de produção de cartões).
Estes dois projetos pretendem em concreto, por exemplo, adequar as linhas de
produção de cartões bancários aos requisitos Visa e Mastercard, melhorar a eficácia e eficiência na produção de cartões (que no presente se encontra em salas
dispersas) e preparar a sustentabilidade da linha de produção, com o reforço da
oferta em produtos de personalização de cartões bancários.
Livro de reclamações online
Na sequência da política de desmaterialização de serviços levada a cabo pelo
Governo Português e da necessária adequação do serviço de reclamações à crescente utilização e visibilidade do comércio eletrónico a INCM encontra‑se a responder ao desafio lançado pela Direção‑Geral do Consumidor no sentido e avaliar a o desenvolvimento e operacionalização do livro de reclamações eletrónico.
Selo eletrónico para filmes
A INCM encontra‑se a estudar em estreita articulação com a Inspeção‑Geral das
Atividades Culturais a possibilidade de fazer evoluir não apenas o seu selo em
papel, presente em cassetes, digital versatile disc (DVD) e outros meios físicos,
para que melhor cumpra as suas funções de travar a comercialização ilegal e
o auxílio à parentalidade, mas também de criar um selo eletrónico para videoclubes digitais, que hoje já representam a grande fatia do mercado (v.g. MEO,
Vodafone, Apple), implementando para este efeito uma plataforma de gestão de
selos de autenticação que permitirá a prestação digital de serviços públicos mais
eficientes, nomeadamente através da desmaterialização do processo de classificação etária e do processo de aquisição de selos.
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 permitiu divulgar o nome de Portugal e da empresa no meio numismático internacional, representou o iniciar de uma aposta da INCM no produto moeda que passa, numa segunda fase, por ganhar competências ao nível das moedas coloridas
(inovação internacional) de forma a conquistar novos públicos e mercados, reforçando igualmente a marca. Com a entrada deste novo produto, Portugal poderá
continuar a apresentar propostas emblemáticas e a dignificar o nome do país nos
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grandes eventos numismáticos mundiais em que participa regularmente: Série
Europa e Rede Numismática Ibero‑Americana.
Certificação do comércio internacional de diamantes em bruto
A INCM passou a ser a entidade nacional competente para o procedimento de
habilitação e emissão do título de perito‑classificador‑avaliador de diamantes
em bruto e para a impressão dos certificados de importação e exportação de
diamantes em bruto, de acordo com a legislação publicada em janeiro deste ano,
assumindo, assim, um importante papel no Sistema de Certificação do Processo
de Kimberley.
Plataformas eletrónicas de contratação pública
Na esteira da procura de novos mercados e produtos, entende‑se ainda de fazer
referência à legislação que visou criar um novo regime legal para as plataformas
eletrónicas de contratação pública, a qual posiciona a INCM como a entidade
que assegura o desenvolvimento e manutenção do sistema de interligação entre
as plataformas eletrónicas, da responsabilidade da ESPAP.
8) Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I)
Consciente da importância da inovação, a INCM tem‑se empenhado na promoção e implementação de diversas iniciativas e medidas, com o intuito de
assegurar a integração contínua da Investigação, do Desenvolvimento e da
Inovação (ID&I) nos seus produtos, processos, modelos de negócio ou métodos
organizacionais.
Assim, no decurso de 2014 e 2015 a empresa desenvolveu dois projetos com
vista à referenciação de práticas de ID&I existentes na organização. Um primeiro
relativo ao levantamento de práticas não formais de geração e operacionalização de oportunidades de negócio e de desenvolvimento de novas ideias e um
segundo, consequente, que teve como objetivo a criação de uma metodologia
adequada à cultura organizacional da INCM de forma a formalizar em termos
orgânicos, processuais e instrumentais a ID&I na empresa, incluindo a realização
de um piloto (desenho de uma Framework de Inovação).
Tal permitiu não apenas revitalizar instrumentos internos, como o Banco de
Ideias, mas também construir uma rede de parceiros, em particular com a academia, no sentido de impulsionar o desenvolvimento de ideias.
Estas iniciativas deram também origem à criação do Comité de Inovação
Estratégica, sendo expectável que o investimento nesta matéria cresça bastante
ao longo dos próximos anos, assumindo‑se, assim, como a forma de criação de
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novos produtos e serviços para a INCM, essenciais para a sustentabilidade da
empresa a médio prazo.
De referir, neste âmbito, que a par deste conhecimento e reforço de bases para
a formalização de uma cultura de ID&I na INCM, foi ainda desenvolvida uma
análise às melhores práticas internacionais em termos de alocação de recursos
financeiros de forma a melhor apurar quais os gastos de ID&I que empresas de
referência a nível nacional face ao seu volume de negócios.
Em suma, a INCM, com vista a melhor capacitação da organização em assumir
‑se como uma empresa cada vez mais competitiva nos mercados nacionais e internacionais, ao mesmo tempo que reforça a sua capacidade na antecipação da
necessidade dos seus clientes e parceiros, considera que se torna essencial incutir na sua cultura organizacional os valores da inovação e da sua capacidade de
promover a prática de I&D junto dos seus colaboradores e parceiros, adotando,
assim, uma política de open innovation.
9) Mercados
A INCM tem vindo a consolidar a sua posição no mercado internacional. Embora
grande parte do volume das exportações seja constituído pela venda de refugo
de metal, a posição da INCM em outras geografias, com produtos gráficos de segurança e moedas é já muito significativa, com uma presença assídua em países
da União Europeia e em países de língua oficial portuguesa.
No âmbito dos projetos internacionais, uma referência também ao esforço que a
INCM envidou para, em conjunto com as autoridades de Cabo Verde, ultrapassar os constrangimentos que o país tem evidenciado no processo de emissão de
passaportes, documentos de identificação e títulos de residência de forma a viabilizar o começo da sua emissão, dando‑se, assim, início à execução do contrato.
Suportada no sucesso da participação da INCM neste concurso internacional
para o passaporte biométrico de Cabo Verde, a empresa esteve posteriormente
também envolvida nos concursos para o passaporte europeu Laissez Passer e
passaporte biométrico de Timor‑Leste. Não obstante o desfecho destes dois concursos, ao contrário do de Cabo Verde, não tenha ditado a melhor sorte à INCM,
a sua presença enquanto concorrente qualificado à apresentação de propostas
reforça a marca da empresa a nível internacional, pela excelente pontuação obtida, à frente de algumas das principais empresas do setor com implantação global
no mercado, o que confirma a capacidade e o know‑how da empresa para participar nestes concursos internacionais, ao mesmo tempo que potencia a criação
de parcerias estratégicas com parceiros à escala global para a oferta de futuras
propostas vencedoras.
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Uma mostra do reconhecimento da qualidade dos produtos da INCM prende
‑se também 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.
10) Instalações e equipamentos
Redução de risco operativo
Por forma a reduzir o risco operativo foram iniciados, em 2015, os investimentos
necessários para dotar a área gráfica com redundância de equipamentos críticos.
Por outro lado, foram efetuadas as obras de junção do laboratório do edifício da
Imprensa Nacional ao da Casa da Moeda, pretendendo‑se com esta junção não
só a renovação dos espaços de trabalho, mas também a obtenção de sinergias
organizacionais e a melhoria da atividade do Laboratório Gráfico.
Melhoria do Shopfloor
Foi implementado um novo sistema de recolha de dados na fábrica, denominado shopfloor, que permite a sua aplicabilidade a todas as secções da Unidade
Gráfica, resolvendo os constrangimentos de disponibilidade identificados no
sistema atual e que assegurará registos diretos por parte dos operadores. Desta
forma, pretendeu‑se 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 planeado 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.
Melhoria das áreas de trabalho
Em resposta à preocupação da INCM em proporcionar aos seus colaboradores
melhores condições de segurança e bem‑estar, bem como decorrente das alterações de equipas na sequência do processo de reestruturação orgânica, a empresa tem efetuado um esforço no sentido de melhorar diversas áreas de trabalho,
tornando‑as também mais funcionais. Ainda neste âmbito, uma referência ao facto de, inerente ao processo de credenciação da empresa pelo Gabinete Nacional
de Segurança, terem sido executadas obras nas salas que exigem rigorosos requisitos de segurança.
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7.1. Atividade Gráfica

Caracterização da atividade
Os produtos e serviços associados à produção, personalização, gestão de stocks e
distribuição de documentos de identificação de segurança para a Administração
Pública portuguesa continuam a representar o maior peso no conjunto da atividade da Unidade Gráfica, onde se destacam o cartão de cidadão, o passaporte
nacional e a carta de condução, entre outros documentos de identificação.
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
garantia, bilhetes e vouchers, alargando em 2015 o conjunto de produtos nesta
atividade.
A exportação de produtos e serviços gráficos de segurança representou em 2015
cerca de 2 % da atividade, sendo de destacar as relações comerciais mantidas
com os PALOP nomeadamente Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola
e Moçambique. De destacar a personalização dos primeiros passaportes eletrónicos de Cabo Verde, incorporando um conjunto alargado de elementos gráficos
de alta segurança que lhe conferem níveis de proteção acrescidos.
Principais produtos e serviços

Quadro 25
Vendas da atividade gráfica,
em milhares de euros

Gráfica

2015

2014

2013

2012

Impressos

10 530

10 521

11 076

10 683

Passaportes

15 491

15 798

15 132

16 338

Cadernetas bancárias

402

319

386

437

Cartões bancários

268

682

1 340

1 591

27 726

28 970

22 143

21 299

4 539

4 695

4 756

4 612

101

207

137

87

59 364

60 526

56 176

54 201

Cartões de identificação
Selos de autenticação e legitimação
Outros produtos e serviços
Total
Não inclui portes, refugos e M. P.

Em 2015 a atividade gráfica atingiu os 59,3 milhões de euros, representando um
ligeiro decréscimo, de cerca de 2 %, face a 2014.
A atividade associada aos produtos tradicionais, caracterizada pelo fornecimento
de impressos com reduzidos elementos de segurança e menor valor acrescentado, tem vindo a reduzir a sua importância na atividade da gráfica. No entanto, o
crescimento da faturação de produtos como o livro de reclamações, os certificados de inspeção periódica e as multas e notificações, que incorporam elementos
de segurança ou serviços de finishing e expedição, permitiu em 2015 compensar
a menor importância dos impressos tradicionais.
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É ainda de destacar na atividade gráfica de segurança o aumento da faturação
da carta de condução resultante do acréscimo de pedidos de renovação.
A produção de cartão de cidadão e passaporte manteve‑se com níveis idênticos
ao ano de 2014.
Outros aspetos importantes da atividade em 2015
› A INCM continuou a apoiar e a manter presença no evento SmartCards, que se
realizou em Lisboa;
› Foram desenvolvidas propostas de design gráfico, com elementos de segurança, para documentos de identificação nacionais e estrangeiros, com destaque
para as propostas para novo modelo de passaporte de Timor‑Leste, de São Tomé
e Príncipe e da União Europeia — Laissez‑Passer — com descrição pormenorizada das características técnicas;
› Foi produzido o selo de segurança holográfico para o vinho Pera Manca da
Herdade da Cartuxa — Fundação Eugénio de Almeida. Este selo certifica e garante a autenticidade da garrafa adquirida e contem um código que permite a
validação no website da Fundação;
› Aprofundámos a atividade na produção de documentos de identificação corporativos, com a incorporação de elementos de segurança, como foi o caso o
cartão de funcionário e inspetor tributário da Autoridade Tributária, que integra
também o fornecimento do crachá identificativo da atividade fiscalizadora;
› Produziram‑se os boletins de voto para a realização de três grandes períodos eleitorais — eleições da Assembleia Legislativa da Madeira, eleições da
Assembleia da República e eleições para a Presidência da República;
› Foi desenvolvida e instalada a aplicação Shopfloor para a recolha da informação
direta, pelos técnicos fabris, das horas trabalhadas, dos materiais consumidos e
dos produtos fabricados, melhorando de forma muito significativa, a informação
de gestão e o aumento da eficiência e da produtividade;
› Foi implementada a metodologia TPM/AM (Total Productive Maintenance —
Manutenção Autónoma) em todos os centros de trabalho das secções fabris da
unidade gráfica, envolvendo a formação e a criação/uniformização de checklists
para verificação de equipamentos por técnicos fabris e foi dinamizada a utilização da filosofia 7 Desperdícios nas secções industriais. Com a aplicação destas
ferramentas atingiram‑se ganhos de produtividade associados à simplificação e
normalização de processos industriais;
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› Foi ministrada formação técnica de gestão industrial, no fluxo completo da produção gráfica, a uma comitiva da Imprensa Nacional de Timor‑Leste;
› 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 fabrico 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;
› Iniciaram‑se os processos de certificação nas normas ISO 27001 — segurança
da informação no âmbito do cartão tacógrafo; norma ISO 14298 — produção gráfica de segurança dos processos de fabrico dos documentos e obteve‑se a certificação CQM — Card Quality Management para a produção de cartões bancários;
› Foram realizadas mudanças no processo de embalagem de modelos e aplicados
métodos de autocontrolo qualitativo, mantendo os padrões de qualidade predefinidos, que se refletiram em ganhos de eficiência;
› Prosseguiu‑se a renovação de equipamentos industriais obsoletos, visando o
aumento de produtividade e a instalação de soluções que garantam a continuidade da atividade e o cumprimento dos níveis de serviço, sendo de destacar:
› Atualização dos sistemas computador‑à‑chapa e dos sistemas de imposição da
pré‑impressão;
› Atualização do software de design gráfico de segurança;
› Aquisição de impressora e de sistemas para certificação da prova de cor
MatchPrint e GMG;
› Instalação de equipamento para personalização de passaportes eletrónicos e
aquisição de equipamento para numeração de cadernetas de passaporte;
› Melhoria da linha de fabrico de cadernetas de passaporte, com destaque no
sistema de aplicação de talagarça e no sistema de dobra de cadernetas;
› Aquisição de laminadora para produção de cartões de identificação.
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Caracterização da atividade
A atividade da Unidade de Moeda corresponde fundamentalmente à cunhagem
de moeda corrente (em acabamento normal destinada a pagamentos e em acabamento especial para o colecionismo) e à cunhagem de moedas de coleção em
diversos metais e acabamentos, para fins numismáticos.
A produção de moeda corrente nacional é feita de acordo com as necessidades
anuais manifestadas pelo Banco de Portugal e as moedas de coleção, destinadas ao colecionismo, são comercializadas pela INCM no mercado nacional e
internacional.
Além disso a INCM produz ainda outros produtos como medalhas, selos de autenticação em relevo (selos brancos), pequenos objetos fundidos 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 numismática nacionais e estrangeiras. Também no que respeita à exportação, é de
referir, em 2015, a continuidade do fornecimento de moedas para Timor‑Leste e
a venda de moeda corrente para o Banco da Holanda.
Principais produtos e serviços
Em 2015 a atividade da moeda cresceu mais de 50 % face a 2014, influenciada essencialmente pelo aumento de produção de moeda corrente, em que foram cunhadas
110 milhões de moedas, quando em 2014 apenas haviam sido emitidas 49 milhões
de moedas. Aproveitando capacidade disponível no final do ano e para suprir necessidades imprevistas do mercado identificadas pelo Banco de Portugal, produziram
‑se em dezembro 2,6 milhões de moedas correntes da encomenda de 2016.
Relativamente à emissão de moedas de coleção e correntes de acabamento especial, o Plano Numismático foi cumprido, tendo‑se emitido todas as moedas que
estavam previstas e uma adicional, de acordo com determinação governamental
no final do ano, pese embora o montante global das vendas tenha diminuído,
relativamente a 2014, em 25 %.
O quadro seguinte resume a faturação devida às principais famílias de produtos:

Quadro 26
Vendas da atividade da moeda,
em milhares de euros

Moeda

2015

2014

2013

2012

Moeda de acabamento normal

11 716

4 605

684

3 877

Moeda de acabamento especial

4 293

5 851

5 163

7 125

879

756

414

617

16 888

11 212

6 261

11 619

Outros produtos
Total
Não inclui portes, refugos e M. P.
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A redução de vendas das moedas de acabamento especial (séries anuais e
moedas de coleção), está relacionada com a saturação do mercado, mas também,
e fundamentalmente por atrasos verificados nos lançamentos das moedas e, ainda, por dificuldades de aquisição de alguns materiais de embalagem.
A cunhagem de moedas de coleção de acabamento normal tem vindo a reduzir,
situando‑se entre as 55 000 e as 65 000 unidades, por emissão.
Nas moedas de acabamento especial as vendas por cada moeda emitida têm
também vindo a diminuir ligeiramente. Ainda dentro das moedas de coleção
de acabamento especial as de ouro continuam a ter bastante sucesso junto dos
colecionadores e junto de investidores.
O valor das exportações ascendeu a 1,56 milhões de euros, que representa mais
de 9 % do valor global da faturação. Do valor exportado é de referir o fornecimento de moedas correntes a Timor‑Leste, num valor superior a 730 mil euros, a
venda de moedas de € 0,05 correntes, no valor superior a 250 mil euros, para o
Banco da Holanda, e a venda de moedas de coleção para os mercados externos
de valor superior a 530 mil euros.
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.
A produção de medalha de arte continuou a ser muito reduzida (apenas duas
emissões), tendo‑se contudo produzido quantidades interessantes de medalhas
cunhadas, por encomenda, para o INATEL e SIS e iniciado a emissão de uma coleção de 10 medalhas comemorativas dos 100 anos da Força Aérea Portuguesa,
projeto que decorre entre 2015 e 2016.
Outros aspetos importantes da atividade em 2015
› Continuou a produção de moedas correntes para Timor‑Leste tendo sido
cunhadas 10 milhões de moedas;
› Duas moedas de coleção da INCM foram escolhidas para figurar nas 10 finalistas de duas categorias do prémio Coin of the Year, entre várias centenas a nível
mundial;
› O Plano Numismático teve oito moedas de coleção (série «Europa» — 70 anos
de Paz na Europa, série «Etnografia Portuguesa»— Colchas de Castelo Branco,
«Património Imaterial da Humanidade» — O Fado, «Rainhas da Europa» —
D. Isabel de Portugal, a Preparação para os Jogos Olímpicos — Rio 2016,
moeda da série «Uma Moeda, uma Causa» — O Clima é Connosco, série
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«Ibero-Americana» — O Viriato e 40 Anos do Provedor de Justiça) e três moedas
correntes comemorativas (150 Anos da Cruz Vermelha Portuguesa, 500 Anos
dos Primeiros Contactos com Timor e 30 Anos da Bandeira da União Europeia);
› Em 2015 a União Europeia autorizou uma terceira emissão de moedas correntes
comemorativas, referente à comemoração dos 30 anos da Bandeira Europeia.
Normalmente só estão autorizadas pela legislação comunitária duas emissões;
› A INCM ganhou o concurso internacional para a produção da moeda de coleção comemorativa dos 40 anos do Banco de Cabo Verde e da independência de
Cabo Verde;
› Foi apresentada uma novidade mundial em termos numismáticos, correspondente a um novo sistema de cunhagem, com dois discos unidos lateralmente
(em prata e ouro) utilizado na moeda dos Jogos Olímpicos, da autoria de Joana
Vasconcelos;
› Foi adquirido equipamento e pela primeira vez utilizada cor nas moedas de
coleção portuguesas, na moeda da série Etnografia Portuguesa, «Colchas de
Castelo Branco» e na moeda dos 40 anos do Provedor de Justiça;
›Fez‑se a atualização e revisão geral de todas as prensas para produção de moeda
corrente;
› Continuou a destruição do metal amoedado (antigas moedas de escudo), tendo
sido destruídas e separadas na Unidade de Moeda cerca de 140 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 2015;
› A INCM esteve ainda presente na Feira Internacional de Pequim, tendo aí sido
desenvolvidos contactos com clientes que operam naquele mercado, que se encontra ainda em crescimento;
› Foram feitas sessões de apresentação de três moedas de coleção (Ibero
‑Americana — Viriato, Colchas de Castelo Branco e Preparação da Equipa
Portuguesa para os Jogos Olímpicos);
› Continuou o processo de comunicação com o mercado através da página no
Facebook (http://www.facebook.com/INCMMoedas) e estreitaram‑se os laços
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com a comunidade através de continuação das visitas externas às instalações
fabris de produção de moeda;
› Prosseguiram os trabalhos de investigação para utilização de novas técnicas e
materiais em moedas de coleção de acabamento especial e outros tipos de inovação nas embalagens;
› Mantiveram‑se as atividades de representação internacional na Europa, através
da participação no Subcomité das Moedas Euro (órgão do Comité Económico
e Financeiro da União Europeia), no grupo de trabalho das Casas de Moeda
da União Europeia (MDWG) e nos respetivos subgrupos Técnico (TSG) e da
Qualidade (QACSG), continuando o diretor da Unidade de Moeda a exercer a
coordenação deste último, após a eleição para um novo mandato de três anos;
› A função de tesoureiro da FIDEM (Federação Internacional de Medalhas) continuou a ser desempenhada pela responsável pelo planeamento da Unidade de
Moeda.

7.3. Atividade
das Publicações

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 técnico
‑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 conjuntos, 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

Quadro 27
Vendas da atividade editorial, em
milhares de euros

Publicações

2015

2014

2013

Livros edições INCM

279

216

236

Livros projetos especiais

172

218

292

Diário da República

100

118

151
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2015

2014

2013

Diário da República eletrónico

761

838

964

Publ. supl. DR (Taxa)

189

89

283

3 253

3 107

2 904

54

51

20

4 808

4 637

4 851

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

A atividade aumentou relativamente a 2014 em cerca de 3,5 %, atingindo o total
de 4,8 milhões de euros. O aumento foi influenciado pelo acréscimo da faturação
das publicações em quase 5 % e pela faturação de publicações em suplemento
com acréscimo de 113 %. As assinaturas em papel e DRE continuam em diminuição sucessiva ano após ano, tendo‑se registado uma diminuição de 15 % no papel
e quase 9 % no DRE, 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 aumentou de forma significativa em cerca de 29 %.
Globalmente as vendas totais de livros cresceram em cerca de 4 % em relação ao
ano anterior. Estes são resultados, claramente, em contraciclo com o comportamento do mercado editorial em Portugal.
Outros aspetos importantes da atividade em 2015:
› Depois de disponibilizada em setembro de 2014, a nova plataforma do Diário
da República eletrónico, durante o ano de 2015 foram incrementados conteúdos
quer de natureza legislativa, quer de natureza jurídica, nomeadamente:
(i) Desde o dia 30 de junho, a INCM passou a disponibilizar toda a década de 80
do Diário da República, 2.ª série, no site www.dre.pt, o que corresponde a aumento de 136 mil novas páginas em formato eletrónico;
(ii) No módulo de legislação consolidada, já se encontram mais de 500 regimes
jurídicos consolidados;
(iii) No módulo do tradutor jurídico já estão disponibilizados mais de 58 000
termos jurídicos, divididos em português, inglês, francês, alemão e espanhol;
› A INCM participou no 10.º Fórum das Imprensas Oficiais de Países de Língua
Portuguesa, que se realizou em Salvador da Bahia, no Brasil. Marcaram presença
todos os jornais oficiais africanos e mais de uma dezena de jornais estaduais
brasileiros;
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› A INCM participou na 12.ª edição do Fórum Europeu de Jornais Oficiais, que se
realizou em Paris. Este Fórum foi criado em 2004 pelas organizações responsáveis pela publicação dos jornais oficiais dos Estados membros da União Europeia
e pelo Gabinete de Publicações da União Europeia e tem como objetivo primordial a troca de ideias e informação entre os editores oficiais acerca dos processos
de publicação, da tecnologia e das melhores práticas. A empresa marcou também presença no 7.º Fórum da Rede de Jornais Oficiais Americanos (REDBOA),
sob o tema «Transparência e Certeza Jurídica para os Cidadãos»;
› 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 4 dias, em 99 %,
da 2.ª série, de 6 dias, em 97 %, e da publicação de suplementos;
› Nas 1.ª e 2.ª séries do DR, verificou‑se um aumento do número de atos relativamente a 2014 (os atos passaram de 54 021 para 54 987 e o número de páginas
diminuiu de 83 807 para 72 037);
› Foram mantidos os mecanismos de interoperabilidade com o Portal Base das
Compras Públicas, com a ESPAP (Entidade de Serviços Partilhados da AP) 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 eSender para envio de anúncios para publicação no jornal da União
Europeia;
› Foram feitas 58 edições de livros (uma redução próxima de 30 % face a 2014)
sendo a tiragem média de 1132 exemplares;
› Aumentou‑se a percentagem de obras impressas internamente, de forma a
aproveitar a capacidade interna instalada;
› A INCM participou na Feira do Livro de Frankfurt, com o objetivo de encontrar
caminhos para a internacionalização da cultura portuguesa;
› Continuamos a apostar na produção de projetos editoriais chave‑na‑mão, nos
designados «projetos especiais», que são normalmente atividades pensadas para
serem rentáveis, no sentido de apoiarem uma melhoria global das contas da função editorial;
› Estes projetos editoriais comportam edições INCM com patrocinadores, edições de dupla chancela (INCM e outra) e edições sem chancela INCM (projetos
desenvolvidos para um cliente);
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› 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;
› Nas lojas e no retalho livreiro foram efetuadas vendas num valor de 502 mil
euros, entre livros de edições próprias, projetos especiais, e‑books, coleção jurídica e livros de outras editoras o que face a 2014 significa um aumento de 4 %.

7.4. Atividade
das Contrastarias

Caracterização da atividade
As Contrastarias asseguram um conjunto de atividades importantes à regulação
e confiança do comércio de artigos com metal precioso em Portugal, com a finalidade de assegurar a sua autenticidade, a proteção dos consumidores e uma
concorrência leal dos diferentes agentes económicos envolvidos.
São de destacar as seguintes atividades:
› O ensaio e a marcação, pela aposição da marca de contrastaria, de artigos
com metal precioso, a fim de garantir o espécie e o toque dos respetivos metais
preciosos;
› A concessão de licenças para o exercício das atividades aos operadores económicos do setor;
› A aprovação de punções de responsabilidade;
› Confirmar a marca comum de controlo e as marcas de responsabilidade
reconhecidas;
› A prestação de serviços de peritagens de artigos com metal precioso.
Principais produtos e serviços

Quadro 28
Vendas da atividade
das Contrastarias, em milhares
de euros

Contrastaria

2015

2014

2013

2012

Ensaio e marcação

1 182

1 160

1 066

488

Outras marcações

139

130

95

127

Matrículas e licença

389

418

505

357

Ensaios laboratoriais

15

15

16

13

Diversos

48

125

157

178

1

0

0

Multas
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Contrastaria

2015

2014

2013

Peritagens

14

1

0

Fundições

0

0

0

Punções de Responsabilidade
Formação
Total

2

1

0

97

2

0

1 885

1 853

1 839

2012

1 162

Não inclui portes, refugos e M. P.

Em 2015, a atividade das Contrastarias caracterizou‑se:
› Relativamente aos artigos com prata, verificou‑se um aumento de 4,79 % em
termos de quantidade e um decréscimo de 3,42 % em termos de peso;
› Quanto aos artigos com ouro, verificou‑se um decréscimo de 7,98 % em termos
de quantidades e um decréscimo de 5,33 % em termos de peso;
› O aumento acentuado dos valores de platina não é significativo (quantidade:
107,29 %; peso 149,60 %) face ao reduzido movimento de platina (199 artigos
com o peso total de 1,715 kg) relativamente ao volume movimentado de ouro
(quantidade 1 366 813 com o peso de 2,005 t) e de prata (quantidade 4 428 196
com o peso de 16,568 t);
› Entrada em vigor, a 16 de novembro de 2015, do novo regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias (RJOC), aprovado pela Lei n.º 98/2015, de 18 de
agosto, bem como da Portaria n.º 403‑B/2015, de 13 de novembro, que estabelece
as taxas a praticar pelos serviços de contrastaria;
› Realização das seguintes ações de formação em Lisboa e Porto: (i) Na CPO,
uma ação de avaliador e uma de iniciação à gemologia à luz do RC; (ii) quatro
ações de avaliador de artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos
à luz do RJOC. O valor total destas ações ascendeu a € 97 266;
› Disponibilização no site da INCM de cerca de 90 FAQ sobre o RJOC, com o
objetivo de esclarecer o setor;
› A UCO, em representação do Estado Português, esteve presente nas duas reuniões anuais da Convenção sobre Controlo e Marcação de Artefactos de Metais
Preciosos e da Associação Internacional de Contrastarias (IAAO): 1.ª reunião
em Telavive; 2.ª reunião em Londres, comemorativa do 40.º aniversário da
Convenção;
› Os laboratórios de Lisboa e do Porto foram auditados pelo IPAC, tendo mantido
a acreditação.
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Importa salientar que a nova legislação do setor (RJOC), que entrou em vigor no
final de 2015, se traduz em alterações profundas nos procedimentos internos da
UCO, que se preveem a médio e a longo prazo, e na prestação dos seus serviços
ao setor, entre as quais, as seguintes:
› Eliminação da competência territorial das Contrastarias, pelo que os particulares e os operadores económicos podem recorrer aos serviços de qualquer contrastaria independentemente da sua situação geográfica (artigo 4.º, n.º 3);
› Certificar os profissionais para o exercício das atividades de responsável técnico de ensaiador-fundidor e de avaliador de artigos com metais preciosos e de
materiais gemológicos, o que implica assegurar a realização de exames anuais
aos candidatos que frequentem ações de formação ministrada pela INCM ou por
outras entidades (CINDOR);
› Integrar a composição de comissões técnicas e jurídicas representativas de
Portugal junto de organizações e instâncias internacionais referentes à atividade
das Contrastarias, mediante indicação do membro do Governo, em termos a definir por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças;
› Para efeitos da Convenção e do Comité Permanente (no qual cada Estado
Contratante está representado e tem direito de voto), sendo necessário assegurar
a representação de Portugal através da UCO;
› Aumento das isenções de marcação: (i) Artigos com platina ou ouro de peso
igual ou inferior a 0,5 g; (ii) Artigos com prata de peso igual ou inferior a 2 g, que
terá reflexos nas receitas a partir de 16 de novembro de 2015;
› Novo punção: Paládio dos toques legais 999, 950 e 500; Símbolo da marca de
contrastaria para Paládio «Uma cabeça de lince», o que implicou a aprovação
interna do respetivo desenho e sua produção pela UMD;
› Gravação a laser como serviço oficial (n.º 1 do artigo 20.º), determinando que
cada Contrastaria possua um equipamento a laser para assegurar que sejam disponibilizados aos operadores económicos do setor os mesmos serviços em todas
as elas;
› Nova forma de marcação — autocolante de toque (artigo 21.º), o que implicou a
aprovação do seu desenho, elementos de segurança e produção pela UGF;
› Procedimento de aprovação do punção de responsabilidade (novas entidades com punção, artistas de joalharia, importador) apresentado no Balcão do
Empreendedor ou por formulário da INCM com estabelecimento de prazos;
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› A INCM é a entidade competente para o procedimento de habilitação e emissão dos títulos profissionais do responsável técnico dos ensaiadores-fundidores
e dos avaliadores (artigo 45.º, n.º 4);
› Os conteúdos da formação inicial necessários à obtenção do título profissional
de responsável técnico de ensaiador‑fundidor ou de avaliador de artigos com
metais preciosos e de materiais gemológicos a integrar no Catálogo Nacional de
Qualificações (CNQ), foram definidos pela INCM em articulação com a Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. (artigo 48.º, n.º 4);
› Após a entrada em vigor do RJOC, foi possível integrar os conteúdos da formação no CNQ, em outubro de 2015, o que permitiu ministrar quatro ações de formação até ao final do ano de 2015, o que se deveu, ainda, ao facto de se ter afeto
um recurso do Laboratório de Lisboa a esta atividade, devido a número reduzido
de quadros superiores na UCO;
› As novas exigências do RJOC, em matéria de formação certificada, exigiram
o desenvolvimento de procedimentos e um trabalho acrescido, tendo em vista
o cumprimento dos formalismos exigidos nesta matéria e com o objetivo de ministrar ações até ao final do ano, a fim de dar resposta às exigências do mercado.
As quatro ações de formação ministradas à luz do RJOC, no valor de total de
€ 70 000, bem como as futuras ações que se sejam ministradas, de acordo com o
catálogo de formação anual a aprovar, face às exigências da formação certificada,
implicam em cada ação o cumprimento de inúmeros formalismos;
› Os artigos de metal precioso usados à venda em leilão têm que estar legalmente
marcados (artigo 65.º), devendo, em caso de dúvida, os leiloeiros ou os proprietários facultar os bens a leiloar à contrastaria até 30 dias antes do leilão, o que
se traduziu na entrada de artigos de interesse especial, que implicam a avaliação
do respetivos reconhecimento histórico, artístico ou arqueológico, por um perito
externo ou pela DGP, tendo‑se despoletado a celebração de um protocolo com a
DGP para o efeito;
› Novas regras da marcação de artigos com metais preciosos (artigo 79.º), nomeadamente «As partes de metal precioso dos artefactos compostos devem ser
marcadas com a marca da Contrastaria do respetivo metal precioso e com a palavra ‘+METAL’ ou ‘+M’, junto da marca oficial»; «Sempre que possível as partes
de metal comum são marcadas com a palavra ‘METAL’ ou ‘M’ ou a designação
do metal.»;
› Métodos de análise (artigo 80.º) — início do procedimento para a aquisição de
um equipamento de raios X para a Delegação de Gondomar;
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› As instalações e os serviços dos ensaiadores-fundidores devem ser verificados
pelas Contrastarias no mínimo uma vez por ano (artigo 104.º), o que implica recursos humanos disponíveis para o efeito;
› As matrículas são oficiosamente convertidas pelas Contrastarias nas modalidades de licenças previstas no RJOC, sendo o respetivo titular notificado da licença e do respetivo averbamento no processo individual (artigo 112.º), o que se
traduziu um acentuado trabalho administrativo, em simultâneo, com o serviço de
atendimento ao público e de esclarecimento de dúvidas ao setor por parte dos
serviços de receção e atendimento da UCO.

7.5. Comités

Os comités são os órgãos não executivos que desenvolvem uma atividade transversal em várias áreas da empresa, onde têm acento elementos das diversas unidades orgânicas da empresa, constituindo‑se como órgão agregador das diferentes competências da empresa no desenvolvimento de atividades específicas.
Existem, com a reorganização orgânica levada a cabo, 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 trabalhos com um conjunto permanente de responsáveis nomeados, no qual o 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 exemplos 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 Gestão de
Risco Corporativo. 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 relevância da agenda, a qual é determinada pela monitorização
dos programas e projetos de acordo com metodologia do Project Management
Office (unidade criada no decorrer de 2014) e não pelo número de reuniões
realizadas/planeadas.
Comité de Segurança
O Comité de Segurança é um órgão não executivo, que tem como missão o apoio
e aconselhamento do conselho de administração, sobre todas as matérias relativas à política de segurança.
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Comité de Gestão de Riscos Corporativos
O Comité de Gestão de Riscos Corporativos é um órgão não executivo, que tem
como missão o apoio e aconselhamento do conselho de administração, sobre todas as matérias relativas à gestão integrada de riscos corporativos, assegurando
a supervisão e acompanhamento da gestão de riscos da INCM de acordo com as
seguintes competências:
• Apoiar o conselho de administração na estratégia de gestão de risco da INCM;
• Definir modelo e metodologia de análise de gestão dos riscos corporativos da
INCM;
• Acompanhar o modelo implementado propondo as alterações necessárias;
• Analisar e supervisionar os riscos da INCM propondo medidas de controlo e
mitigação dos mesmos;
• Garantir o alinhamento com os restantes comités nas matérias relacionadas
com a gestão de risco corporativo.
Durante o ano de 2015, este Comité acompanhou a definição de uma metodologia de gestão dos riscos corporativos que irá agregar todos os riscos relevantes, dos diversos contextos de riscos identificados na INCM. Esta metodologia
encontra‑se em fase de implementação e permitirá uma visão integrada do nível
de risco a que a empresa está exposta.
Comité de Novos Produtos e Internacionalização
Criado em final de 2014, o Comité de Novos Produtos e Internacionalização
(CNPI) acompanhou o desenvolvimento de projetos e atividades no âmbito da
racionalização e desenvolvimento de questões de foro tático em termos de desenvolvimento de novos produtos e internacionalização.
Entre os projetos/atividades que foram discutidos e acompanhados em sede de
comité destacam‑se:
1. Evolução de produtos bancários — Aprovado no final de 2014, em 2015
procedeu‑se ao desenvolvimento de um estudo sobre o mercado de cartões bancários e pagamentos eletrónicos de forma a melhor entender:
i) Meios de pagamentos e tendências;
ii) Cadeia de valor e caracterização dos mercados desenvolvidos (Portugal e
Espanha) e mercados emergentes (Moçambique, Angola, Cabo Verde;
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iii) Fatores que impulsionam inovações em meios de pagamentos;
iv) Análise de inovações disruptivas no setor de meios de pagamentos.
Este trabalho foi articulado com a criação da Rede de Inovação da INCM, já que
para além do objetivo de capacitar a INCM para a personalização de cartões
bancários, importa antecipar novos produtos e mercados onde a INCM poderá
acrescentar valor e criar negócio.
2. Diário da República Eletrónico enquanto fornecedor de atributo de di
rigente público — No sentido de acrescentar valor aos serviços já prestados na
atualidade pelo Diário da República, bem como à criação de sinergias de competências e outros produtos da responsabilidade da INCM, está a ser desenvolvida
uma parceria com a Agência de Modernização Administrativa no sentido de a
INCM disponibilizar os atributos de dirigente público acessível com o cartão
de cidadão, mais especificamente com o Sistema de Certificação de Atributos
Profissionais.
Este projeto permitirá uma aproximação mais estreita da INCM a produtos e
sistemas conexos ao cartão de cidadão, garantindo uma maior garantia de qualidade e relevância entre os diferentes produtos.
3. Livro de reclamações eletrónico — Atenta à evolução dos seus produtos,
no caso em concreto ao livro de reclamações, e às estratégias governamentais
de uma progressiva desmaterialização de serviços ao cidadão, a INCM aprovou
o desenvolvimento de um protótipo de livro de reclamações eletrónico, o qual,
depois de aprovado pela Direção-Geral do Consumidor e respetiva tutela espera
‑se que venha a ser desenvolvido e colocado em produção no decorrer de 2016.
4. Participação na conferência Cartes 2015 — De forma a potenciar a estratégia de internacionalização em curso, a presença da INCM em eventos de referência é essencial de forma a promover networking e procura de sinergias. No
caso da identificação eletrónica e cartões a Cartes é um dos eventos que INCM
obrigatoriamente necessita de estar presente. Na edição da Cartes 2015, a INCM
esteve particularmente atenta aos produtos bancários, mas também a novas
funcionalidades e evoluções presentes em cartões de policarbonato e de PVC.
Aproveitando‑se ainda a realização do evento decorrer em Paris, foi feita uma visita à congénere francesa, Imprimerie National, onde se pode trocar experiências
bem como oportunidades de negócio futuras.
Estes foram de resto os principais projetos formalizados no CNPI, não obstante
dos trabalhos de acompanhamento feitos pelo comité a outros projetos como:
moeda colorida, processo de produção de cartões lenticulares; broker de plataformas eletrónicas, entre outros.
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No final de 2015, dos 35 projetos a serem seguidos em portfólio, foram identificados 14 projetos em CNPI, divididos por 4 programas temáticos, com o montante
de investimento identificado na figura abaixo:
Figura 3
Programas Temáticos

3

Processos e produtos internos

6

Ofertas de produtos nacionais

Evolução de produtos bancários

Inovação & Investigação
& Desenvolvimento (I&I&D)

14 projetos seguidos

2

em CNPI

Investimento externo
5 513 103,00 €

3

Investimento interno
509 628,33 €

6 022 731,33 €

Comité para a Competitividade
O Comité para a Competitividade tem como missão envidar esforços para o contínuo
aumento
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Valorização
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primento das necessidades dos seus clientes e cidadãos. No decorrer de 2015
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Comité para a Competitividade
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feita a análise de desenho e conceção de uma linha de produção de cartões adeinterno
Investimento
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quada às melhores práticas
processuais
eInvestimento
de fabrico
com vista ao aumento da
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eficiência nesta atividade core da INCM. Esta nova nave de cartões irá também
6 928 602,48 €
conter a nova componente de personalização
de cartões bancários, sendo por
isso essencial para o cumprimento do objetivo tático de aumentar a responsabilidade da INCM na cadeia de valor de produtos bancários. Ainda em 2015 foi
aberto o concurso público para a concretização do projeto.
Alinhamento estratégico

2. Implementação do projeto de sistema integrado de gestão de segurança —
Dado o caráter crítico para a organização em ter um sistema de gestão de segurança integrado, foi feita uma análise material e de custos à evolução do atual
Missãode segurança
Visão
SIG
sistema de gestão
existente (o Valores
qual apresenta limitações
de escalabilidade e dificuldades técnicas de evolução e parametrização). No decorrer de
2015, procedeu‑se ao desenho do caderno de encargos para abertura de procedimento aquisitivo a acontecer em 2016.
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da UCO — A Unidade
Constrastarias é a
única unidade de negócio da INCM que ainda não se encontra integrada com
a tecnologia de suporte à organização, SAP. Neste sentido, foi feita a análise e
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desenho com vista à migração do negócio dessa unidade para a tecnologia SAP,
permitindo assim melhorar os níveis de eficiência na resolução de problemas
informáticos, bem como garantir poupanças em termos de licenciamento de
software. A par deste projeto, foram incluídos ainda dois projetos de evolução
tecnológica de equipamentos fabris próprios do negócio da contrastaria, como
a aquisição de uma máquina de raios X e de equipamento laser para peças de
maior dimensão, para resposta adequada às responsabilidades da INCM ao novo
Regulamento das Contrastarias.
4. Aproveitamento de Fundos Comunitários (SIFIDE / SAMA) — Foi desenvolvido em sede de Comité para a Competitividade o trabalho de identificação
de oportunidades de financiamento para a INCM em projetos considerados estratégicos para a mesma. Mantendo um princípio de resposta de financiamentos
exclusivos para projetos já identificados, não identificando outras oportunidades pela justificação de financiamento, o Comité acompanhou a candidatura ao
SIFIDE para os seus projetos de investigação e desenvolvimento (tendo conseguido um benefício fiscal de € 543 194,23), bem como a candidatura ao programa SAMA 2020, onde incluiu candidaturas para os projetos de: livro de reclamações eletrónico, sistema de edição do DRe, plataforma de interoperabilidade de
plataformas
de contratação públicas e3modernização dasOfertas
Contrastarias
(incentide produtos nacionais
Processos e produtos internos
6
vo aprovado de € 1 389 579,09).
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Inovação & Investigação

Desenvolvimento
(I&I&D) e de
Os projetos acima referidos foram alvo de mecanismos& formais
de análise
autorização por parte do conselho de administração, ainda que o Comité tenha
projetosprojetos
seguidos que visam melhorar
no decorrer de 2015
a compe3
2 acompanhado14outros
em CNPI
titividade da organização, tais como: plano de continuidade de negócio; desenvolvimento de sistema de
personalização
para tacógrafo,
dador de sangue
Investimento
externo INCM
Investimento
interno
509 628,33
€
e carta de condução; plano5 513
de 103,00
ação€Logístico, entre
outros.
6 022 731,33 €

No final de 2015, dos 35 projetos a serem seguidos em portfólio, foram identificados 21 projetos no CC, divididos por 4 programas temáticos, com o montante
de investimento identificado na figura abaixo.
Figura 4
Montante de Investimento

2

Valorização do Capital Humano

6

Processos e Produtos Internos

11

Certificação e Segurança INCM
Aperfeiçoamento e Evolução
no Aprovisionamento

21 projetos seguidos em
Comité para a Competitividade
Investimento externo
6 390 602,15 €

Investimento interno
538 000,33 €

6 928 602,48 €

Alinhamento estratégico

2
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Comité de Igualdade de Género
A INCM assume a sua responsabilidade na promoção da igualdade de género e,
dando cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 8 de
março, que determinou a obrigatoriedade de adoção, por todas as entidades do
setor empresarial do Estado, de um plano para a igualdade, aprovou o Plano para
a Igualdade de Género para os anos de 2014‑2016.
Depois da fase de diagnóstico, que consistiu na aplicação de um questionário
disponibilizado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e nas Empresas
(CITE) a um grupo representativo dos trabalhadores e das trabalhadoras da
empresa, procedeu‑se à análise de resultados que foram depois divulgados por
todas as Unidades com vista à recolha de contributos.
O Plano para Igualdade de Género INCM foi elaborado tendo por base a
realidade da empresa e foi um processo participativo e transversal no qual foram
envolvidas todas as áreas, consagrando medidas que promovam a igualdade de
género na empresa.
Para fazer o acompanhamento da implementação do Plano para a Igualdade, foi
constituído Comité de Igualdade de Género.
Comité de Sustentabilidade
Em 2015 o Comité de Sustentabilidade acompanhou a atividade da empresa,
tendo enviado às diferentes unidades orgânicas da empresa recomendações, em
termos de preocupações ao nível da sustentabilidade, que deveriam ser observadas no processo de elaboração dos planos de atividades e negócio de 2016.
O Comité, em face das alterações orgânicas ocorridas na empresa ajustou a sua
composição e procedeu à revisão do seu regulamento.
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 último documento bem como regulamento deste Comité está acessível em https://www.incm.pt/portal/incm_codetica.jsp.
Durante o ano de 2015 foram efetuadas duas participações ao Comité de Ética
que foram analisadas e encontram‑se concluídas.
Em 2015 foi distribuída em papel a nova versão do Código de Ética e de Conduta
a todos os colaboradores da INCM.
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Para além de toda a atividade descrita anteriormente no presente documento, seguidamente destacam‑se outros aspetos importantes da atividade em 2015 das
áreas de suporte, onde se incluem a Direção de Segurança e Apoio Geral (DSA),
a Direção Financeira (DFI), a Direção de Engenharia e Laboratórios (DEL), a
Direção Comercial e de Marketing (DCM), a Direção de Recursos Humanos
(DRH), a Direção de Serviços Jurídicos (DJU), a Direção de Sistemas de
Informação (DSI), a Direção de Compras (DCP) e o Serviço de Logística (SLG),
unidades estas que assumem um papel transversal na estrutura da empresa:
› Continuaram a ser desenvolvidas iniciativas com o objetivo de incrementar 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 GYD/Veridos para a apresentação de uma proposta para o desenvolvimento do projeto do novo passaporte
eletrónico de São Tomé e Príncipe;
› A INCM liderou o consórcio com a NovaBase que apresentou uma proposta
para a conceção e fornecimento de um sistema de gestão e site do Jornal da
República de Timor‑Leste;
› O projeto da criação do algoritmo para o sistema match‑on‑card, a usar nos
sistemas de identificação e autenticação, nomeadamente no cartão de cidadão,
que a INCM está a fazer com a colaboração do INESC TEC, continuou o seu
desenvolvimento, com enorme sucesso;
› As vendas nas lojas e distribuição, incluindo loja online e eventos, atingiram, em
2015, 4,5 milhões de euros, representando, face a 2014, um decréscimo de cerca
de 6 %. Este decréscimo está relacionado com a redução da compra de impressos
nas lojas e retração ao consumo de bens considerados como não essenciais (moedas). Em termos globais as vendas nas lojas e distribuição foram distribuídas
percentualmente da seguinte forma: impressos — 68 %, moedas — 18 % e livros
o restante;
› A loja online conheceu um acréscimo significativo de vendas face a 2014, tendo
atingido 562 mil euros, o que confirma a aposta feita de privilegiar esta plataforma de contacto e venda junto dos clientes;
› Destacamos a nossa presença em iniciativas fora das instalações da INCM, 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. Estas iniciativas para além de possibilitarem uma
maior proximidade junto dos clientes contribuem decididamente para a afirmação da marca e da imagem INCM junto do mercado;
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› A atividade do centro de atendimento conheceu um aumento de mais de 20 %
face a 2014. Em 2015 foram recebidos, na primeira linha de atendimento, e tratados, por e-mail e telefone mais de 67 mil contactos, com uma taxa de atendimento de cerca de 83 %, tendo sido possível diminuir o tempo médio de espera
para cerca de 50 segundos. Espera‑se que as medidas tomadas recentemente
possibilitem melhorar, ainda mais, a performance do centro de atendimento;
› No âmbito da comunicação institucional reforçou‑se a maior abertura da empresa à sociedade sendo de destacar a adesão, uma vez mais à Lisbon Open
House com os edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional e a participação da INCM, com a apresentação de um livro e a organização e uma exposição
de medalha contemporânea na biblioteca da Imprensa Nacional durante cerca
de dois meses, na 6.ª edição do Bairro das Artes, uma iniciativa anual dedicada
à arte contemporânea que tem vindo animar diversos espaços da capital, desde
o Largo do Rato ao Cais do Sodré, e a apresentação pública de diferentes lançamentos de moedas e livros, do seu Plano Numismático e Editorial;
› O Museu Numismático participou nas seguintes exposições e atividades ao
longo do ano de 2015:
Exposição «Vultos da Nossa História»
Exposição de medalhas inserida nas Comemorações dos 8 Séculos da Língua
Portuguesa. A homenagem a personalidades e acontecimentos históricos presentes na produção medalhística da Casa da Moeda desde o século xvii até
aos nossos dias foi o tema da exposição que contou com cerca de 150 peças
do acervo do Museu. A exposição é visitada pelo público que acede ao edifício
e em outubro foi lecionada uma aula de Medalhística da Faculdade de Belas
‑Artes da Universidade de Lisboa junto da mesma que contou com a presença
de 25 alunos. A exposição encontra‑se patente no átrio de entrada principal do
edifício da Casa da Moeda.
Exposição «Medalha Contemporânea»
Exposição de medalhas inserida no evento cultural Bairro das Artes teve como
temática os diferentes padrões estéticos e formas de execução técnica utilizados
para se realizar uma medalha. Estiveram expostas 28 peças de 20 artistas contemporâneos. A exposição decorreu entre o dia 17 de setembro e 27 de novembro.
No edifício da Casa da Moeda encontram‑se também em exposição permanente
uma exposição de moedas e medalhas no Salão Nobre e uma exposição de medalhas no corredor de acesso à zona fabril.
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› A apresentação do projeto de design do site do Museu Casa da Moeda (digital)
foi realizada ao conselho de administração e ao conselho numismático. No âmbito deste projeto foram desenvolvidas diversas atividades ao longo do ano;
› Protocolo de colaboração com o Museu do Banco de Portugal — ficou acordado
neste protocolo, assinado a 4 de dezembro, que o Museu da Casa da Moeda vai emprestar 15 peças do seu acervo, que irão figurar no núcleo 5 e 6 da exposição permanente do Museu do Dinheiro do Banco de Portugal que será inaugurado em 2016;
› A INCM/Museu estiveram representados no interim meeting da FIDEM que se
realizou entre os dias 17 e 19 de julho de 2015, em Lovaina e Namur, na Bélgica.
Realizaram‑se reuniões preparatórias do próximo congresso entre os conselhos
executivos, consultivos e com os delegados de cada país presente;
› No ano de 2015, a biblioteca foi visitada por 1 097 utilizadores. Destes 268
efetuaram pesquisas/consultas e 829 requereram serviços pagos através das fotocópias do DR, autenticações e buscas de atos societários;
› Foram catalogadas 133 monografias que correspondem a 55 novos títulos,
72 ofertas e 10 aquisições, totalizando 207 volumes. Circularam por 68 colaboradores 16 periódicos com uma periodicidade variável;
› Na sala da biblioteca realizaram‑se ao longo do ano 28 eventos, que incluíram a
apresentação de livros, teatro, música, a assinatura de protocolos, uma exposição
de medalhas com palestra e visitas ao edifício da IN, que contaram no total com
cerca de 2170 presenças. Estes eventos tiveram como parceiros culturais diversas instituições como o Teatro D. Maria II, a Orquestra Metropolitana de Lisboa,
a Trienal de Arquitetura, o Instituto Cultural Romeno, o Bairro das Artes, a
Silvadesigners, o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal Constitucional;
› Ao longo do ano de 2015, o Arquivo Histórico foi visitado por 35 investigadores, que consultaram documentação dos diferentes fundos existentes: Imprensa
Nacional, Casa da Moeda e Museu Numismático, num total de 119 presenças;
› O Serviço de Logística passou a ter uma gestão autónoma no início de 2015,
na sequência da nova organização interna. Esta autonomização veio dar maior
visibilidade a uma atividade muito relevante da cadeia de valor da empresa, que
tem a seu cargo a receção de materiais, a gestão das respetivas existências e a
expedição de produtos acabados. Assegura ainda as transferências de materiais
entre os diversos edifícios fabris e armazéns e entregas de produtos em instalações de clientes. Acessoriamente tem a seu cargo o registo dos documentos de
identificação caducados e remetidos para posterior destruição;
› Em 2015 foi estabelecido um plano de atividades focado na modernização e
automatização das funções logísticas, tendo algumas ações sido concluídas até
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ao final do ano, de que se destaca a instalação de uma nova estanteria dinâmica
para o armazém de matérias‑primas de modo a rentabilizar o espaço disponível.
Outras ações iniciaram‑se em 2015 e estão em curso, com estimativa de conclusão em 2016, destacando‑se: a aquisição de dois equipamentos automáticos
para gestão de existências e expedição dos produtos mais sensíveis; estudo para
implementação de um sistema de rastreio de produtos por RFID; definição final
e aquisição de equipamento automático para registo dos documentos de identificação remetidos para destruição;
› Ao nível da logística, apesar do contexto interno e externo desfavoráveis, foi
possível iniciar alguma renovação e reforço de recursos humanos, que estava
muito deficitária, através de entradas de pessoas com experiência na área logística, com transferências internas e pelo recurso à bolsa de trabalhadores do INA.
Esta aposta nos meios físicos e humanos, que se manterá em curso ao longo de
2016, tem permitido garantir de uma forma consistente e sistemática o cumprimento dos SLA definidos na Logística para os produtos mais sensíveis.
› No ano de 2015, teve especial destaque o projeto «Organização e Gestão da
Manutenção Industrial» que visou otimizar a gestão da manutenção através da
adoção das melhores práticas e modelos de funcionamento. O projeto assentou
sobre o desenvolvimento de várias atividades, tais como: (i) levantamento de informação sobre a realidade da gestão da manutenção na INCM; (ii) definição de
parâmetros para o modelo de criticidade de ativos e materiais; (iii) compilação
da informação de caracterização e classificação dos ativos; e (iv) elaboração de
recomendações no âmbito dos processos e práticas internas de identificação de
requisitos de evolução do sistema SAP(PM/MM);
› Ao nível da criação de novos produtos e otimização de processos fabris, destaque para o (i) desenvolvimento de efeito 3D em fotografia monocromáticas, sobre
suporte de policarbonato, através de técnica de personalização por laser; (ii) qualificação da tecnologia Dual Interface para cartões bancários e de Identificação;
(iii) qualificação de novos fornecedores de inlays para titulo de residência e (iv)
desenvolvimento de dispositivo para inutilização eletrónica de chip;
› No que concerne à prestação de serviços de manutenção industrial às áreas fabris nos dois grandes centros fabris, Casa da Moeda e Imprensa Nacional, durante o ano de 2015 a manutenção industrial interveio e concluiu 1073 intervenções
de âmbito elétrico, mecânico, construção civil e informática industrial;
› A área da engenharia, sistemas e automação coadjuvada pela manutenção fabril participou no melhoramento de inúmeros equipamentos, destacando‑se os
seguintes projetos: reformulação do sistema de colagem e automatização da máquina de aplicação de avisos de receção, reformulação dos postos de embalagem
e controlo de qualidade dos selos de tabaco, reformulação da máquina de
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numerar passaportes, upgrade aos equipamentos de controlo de qualidade de
inlays de passaporte; avaliação do sistema Seiller, upgrade equipamentos de
microperfuração;
› Ao nível da gestão da componente informática associada aos equipamentos
fabris e laboratoriais, realizou‑se (i) o levantamento exaustivo de ativos IT integrados em equipamentos fabris ou em uso no chão de fábrica; (ii) a criação
de procedimentos para dar reposta aos controlos e riscos atribuídos à DEL no
âmbito do projeto da ISO 27001; (iii) a implementação de novo sistema de controlo dos vaivéns da SIMULTAN e a (iv) a implementação de sistema de controlo
para medição de selos vermelhos 2016;
› Com o objetivo de garantir a qualidade das matérias‑primas, dos produtos intermédios e ou acabados produzidos nas áreas fabris realça‑se (i) o aumento na taxa
de realização de análises laboratoriais para clientes externos (5 % das amostras)
no laboratório gráfico de matérias‑primas; (ii) a manutenção do nível de serviço
em 2 dias úteis para controlo de receção de matéria‑prima no laboratório gráfico;
(iii) o acompanhamento e dinamização de projetos de qualificação de novos materiais (aumento de 95 % face às amostras analisadas em 2014);
› Para garantir a acreditação do laboratório gráfico e conformidade dos equipamentos de medição e monitorização inseridos em processos certificados,
destacam‑se (i) a renovação da acreditação IPAC para ensaios de tintas e papel;
(ii) o aumento da capacidade interna para realização de verificações internas aos
EMM de modo a evitar a sua calibração, no futuro; (iii) a taxa de cumprimento
do plano de calibrações de EMMs em 100 %, (iv) o estabelecimento de acordo
de cooperação com Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária; (v) a
colaboração com o ISCSEM, proporcionando a realização de estágio curricular
no laboratório LGF e a (vi) realização de uma ação de divulgação dos serviços do
laboratório gráfico a potenciais clientes por newsletter e inclusão do laboratório
gráfico na página da Internet para divulgação dos serviços do laboratório;
› Ao nível da assessoria jurídica, é de destacar a criação de uma área que passou a assegurar o compliance legal, designadamente, através da emissão de alertas jurídicos e da divulgação da legislação e demais normativos relacionados
com a atividade da empresa, bem como o apoio jurídico prestado nos processos (i) de criação do novo regime jurídico da INCM aprovado pelo Decreto‑Lei
n.º 235/2105, de 14 de outubro, que veio revogar o Decreto‑Lei n.º 170/99, de 19
de maio; (ii) de elaboração de projetos de portaria relativos à emissão de moedas de coleção/comemorativa, no âmbito do Plano Numismático para 2015 e
de (iii) criação do Regulamento Jurídico da Ourivesaria e das Contrastarias, Lei
n.º 98/2015, de 18 de agosto;
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› Ao nível do suporte à atividade geral da empresa nas áreas da segurança e
controlo de acessos, da manutenção e obras, do arquivo intermédio, da gestão
ambiental, para além do apoio geral e da correspondência, salienta‑se em 2015:
(i) Continuação da 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;
(ii) Aperfeiçoamento da interação com a PSP e através dos meios humanos próprios
e da colaboração do prestador de serviços de vigilância foi reforçada a segurança
nas instalações da Casa da Moeda e nas restantes instalações industriais da INCM;
(iii) Reforço, através da vigilância humana, da segurança dos ativos da INCM nas
instalações de Alcochete;
(iv) Revisão e atualização de todos os documentos de segurança;
(v) Conclusão da credenciação de segurança industrial da INCM, junto do
Gabinete Nacional de Segurança (GNS), ficando a empresa habilitada para proteger e salvaguardar matérias classificadas nas diferentes marcas e graus. Com
esta credenciação a INCM tornou‑se na primeira empresa em Portugal a quem o
GNS atribuiu um sub‑registo de estabelecimento industrial;
(vi) Monitorização do sistema de gestão ambiental através da criação de uma
rotina de envio mensal de informação para todas as áreas da INCM sobre os
consumos de água e energia elétrica, de forma a sensibilizar as áreas para estes
aspetos ambientais significativos e bastante representativos em termos de consumo e financeiramente. Com este envio mensal da informação foi possível atuar
objetivamente nas áreas mais «consumidoras»;
(vii) Melhoria da prestação de serviços interna em termos de gestão do parque
de estacionamento e gestão do arquivo intermédio, foram produzidos os respetivos regulamentos tornando mais transparente e eficaz o relacionamento com os
clientes internos;
(viii) Criação de mecanismos de monitorização dos níveis de serviços da manutenção, levando assim a uma melhoria na prestação de serviços internos;
(ix) Alteração, nos principais edifícios, das luminárias nos espaços comuns, preferencialmente com tecnologia LED, traduzindo‑se numa redução de consumo
energético;
(x) Gestão da frota automóvel da INCM, levando a uma racionalização da frota e
redução nos consumos de combustível;
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(xi) Racionalização da distribuição de floreiras pelos diferentes espaços da
INCM contribuindo também para uma redução de custos no concurso realizado
para esta prestação de serviços.

7.7. Atividade da área
de centro corporativo

Para além de toda a atividade descrita anteriormente no presente documento,
seguidamente destacam‑se outros aspetos importantes da atividade em 2015
das áreas de centro corporativo, onde se incluem a Direção de Planeamento e
Controlo de Gestão (DPC), a Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco
(DAI) e o Coordenador de Segurança de Informação (CISO), unidades estas que
pela sua natureza estratégica e crítica na atividade da empresa prestam serviços
de planeamento e desenvolvimento da organização:
› Os sistemas de gestão de segurança de informação (SGSI) são, cada vez mais,
assumidos como um requisito para as organizações que, mercê de um elevado
valor dos seus ativos de informação, desejam garantir a proteção destes ao longo
do seu ciclo de vida. Por este facto, a implementação e certificação de um SGSI foi
assumida pela instituição como um desígnio estratégico. O início deste projeto,
que tem como enquadramento normativo a ISO 27001:2013, teve lugar em 2015;
› Ao nível da auditoria interna, durante o ano de 2015, foram realizadas 19 atividades, nas vertentes de conformidade, avaliação de risco e auditoria operacional.
Foram emitidas 64 recomendações aos serviços auditados, tendo‑se obtido uma
taxa de implementação de 77 %;
› Definiu‑se uma metodologia de gestão de riscos corporativos da INCM;
› 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 2015;
› Reforçaram‑se mecanismos de controlo e de monitorização;
› Promoveu‑se o alinhamento organizacional, aumentando os níveis de eficiência
e eficácia no desenvolvimento de programas e projetos;
› Reforçaram‑se os instrumentos de comunicação interna com vista ao alinhamento organizacional;
› Ao nível do sistema integrado de gestão (SIG) garantiu‑se não só a renovação das certificações pelos referenciais ISO 9001, ISO 14001 e NP 4427, bem
como se desenvolveram os projetos tendentes à certificação pela Norma ISO
27001 — Sistema de Gestão de Segurança da Informação, bem como da Norma
ISO 14298 — Sistema de Produção Gráfica de Segurança, tendo‑se ainda obtido
o certificado provisório CQM — Card Quality Management.
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8. Análise económico‑financeira

Durante o ano de 2015 a estratégia adotada pela INCM assentou no reforço do
investimento, internacionalização 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, obtendo interessantes rendibilidades e permitindo remunerar de forma apropriada o acionista.
8.1. Resultados

Os resultados obtidos tiveram por base um volume de negócios de 91 milhões
de euros, superior em 8,6 % face ao período homólogo e distribuído em 83 e
8 milhões de euros, pela atividade corrente e não corrente de disco amoedado,
respetivamente.
O resultado líquido no período ascendeu ao montante de 20 milhões de euros,
correspondendo a 22% do volume de negócios, tendo sido superior em 14 % face
ao ano de 2014.
O resultado antes de impostos (EBT) ascendeu ao montante de 28 milhões de
euros, representando 31 % do volume de negócios e comparativamente com
período homologo, foi superior a 14,5 %.
O resultado antes de impostos, taxas, depreciações e amortizações (EBITDA), no
montante de de 32 milhões de euros, correspondeu a 36 % do volume de negócios e sendo superior em 11 % face ao período homólogo.
Unid.: Euros

2015

2014 Variação 2014-2015

Volume de negócios

91 178 340

83 995 005

8,6%

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)

32 439 034

29 186 421

11,1%

Resultado antes de juros e impostos (EBIT)

27 942 132

24 398 904

14,5%

Resultado antes de impostos (EBT)

27 924 897

24 387 308

14,5%

Resultado líquido

19 991 640

17 536 903

14,0%

Volume de negócios

2015

2014

100,0%

100,0%

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)

35,6%

34,7%

Resultado antes de juros e impostos (EBIT)

30,6%

29,0%

Resultado antes de impostos (EBT)

30,6%

29,0%

Resultado líquido

21,9%

20,9%
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Graficamente:
19 992
17 537

Resultado líquido
Resultado antes de impostos

27 925
24 387

Resultado antes de juros e impostos

27 942
24 399
32 439
29 186

EBITDA

91 178
83 995

Vendas
2015

8.2. Rendibilidade
do capital próprio

2014

A rendibilidade dos capitais próprios foi de 21,53 %, sendo superior em 7,5 %,
relativamente ao período homólogo.
21,53 %

20,03
%
A referida rendibilidade foi influenciada em sentido
positivo
por todas as políticas, nomeadamente a de investimento que evoluiu positivamente em 15,8 %, face
ao ano transato, conforme ilustrado nas figuras seguintes:

RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS (ROE)
2015

2014

21,61%

18,67%

RAEFI/vendas

0,31

0,29

Vendas/ativo

0,71

0,64

139,15%

149,20%

Politica de investimento

2015

Politica de financiamento

2014

Ativo/CP

1,39

1,49

RAI/RAEFI

1,00

1,00

71,59%

71,91%

Efeito fiscal

92 874
87 567

RL/RAI
RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS
72 879

69 661

RAEFI/ATIVO
61 049
56 430
i-custo
médio passivo

CA/CP
(1-t)
RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS

0,72

0,72

21,53%

20,03%

2015

2014

0,2161

0,1867

0,0005

0,0003

0,39

0,49

0,716

0,719

21,53%

20,03%
29 759
24 988

11 448

Ativo não
corrente
2015

Ativo corrente

2014

Capital próprio

13 385

Passivo corrente

Passivo
não corrente
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Resultado líquido

19 992
17 537

Resultado antes de impostos

27 925
24 387

Resultado antes de juros e impostos

27 942
24 399
32 439
29 186

EBITDA

91 178
83 995

Vendas
ESTRUTURA DE CAPITAL

2015

CAPITAL PRÓPRIO

2014

2015

2014

72%

67%

CAPITAL ALHEIO

28%

33%

Não corrente

19%

23%

9%

10%

Corrente

21,53 %

20,03 %

2015

2014

Relativamente às restantes rendibilidades:
92 874
87 567

• Ativo total — cifrou‑se em 21,6 %, sendo superior em 15,8 % face ao ano de 2014;
72 879

69 661

• Bruta das vendas — crescimento de 2,4 % face a 2014;
61 049

56 430

• Vendas antes de impostos — crescimento de 5,5 % comparativamente ao período homólogo;
• Líquida das vendas — crescimento de 5 % face ao ano 2014.

29 759
24 988

Rendibilidades
Rendibilidade do ativo total = RAEFI / ativo

11 448

2015

2014

13 385
21,6 %

18,7 %

Rendibilidade bruta das vendas = EBITDA / vendas

35,6 %

34,7 %

Rendibilidade antes de Impostos = RAI / vendas

30,6 %

29,0 %

Rendibilidade líquida das vendas = resultado líquido/ vendas
21,9 %
Ativo não
Ativo corrente
Capital próprio Passivo corrente
corrente

20,9 %
Passivo
não corrente

2015

2014

27 942
24 399

Resultado antes de juros e impostos

32 439
29 186

EBITDA
RELATÓRIO DE gestão 2015 O valor da segurança
Vendas

2015

21,53 %

8.3. Estrutura financeira

91 178
83 995
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2014

20,03 %

A estrutura financeira da INCM no ano de 2015 assentava num ativo total líquido
no montante de 129 milhões de euros e num passivo no valor de 36 milhões de
2015
2014
euros, distribuindo‑se as rubricas
do balanço na seguinte
maneira:

92 874
87 567

72 879

69 661

61 049
56 430

29 759
24 988

11 448

Ativo não
corrente
2015

Ativo corrente

Capital próprio

13 385

Passivo corrente

Passivo
não corrente

2014

Liquidez e solvabilidade:
A liquidez da INCM permitiu fazer face às suas obrigações de curto prazo.

Rácios de liquidez

2015

2014

Variação
2014 -2015

Liquidez geral = ativo corrente/passivo corrente.

6,37

5,20

22,3%

Liquidez reduzida = ativo corrente-inventários/passivo corrente

4,61

3,89

18,6%

Liquidez imediata = meios financeiros liquidos/passivo corrente

3,65

2,52

44,8%

• Solvabilidade — a nível de médio e longo prazo a INCM apresentou capitais
próprios suficientes para fazer face ao passivo e tendo mantido uma margem de
segurança.
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Em termos de endividamento, podemos constatar nos rácios seguintes:

Análise do equilibrio financeiro

2015 2014

Endividamento (passivo / ativo)

28,2% 33,0%

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

19,3% 22,8%

Estrutura de endividamento corrente (Passivo corrente / ativo)

8,9% 10,2%

Cobertura encargos financeiros (RAEFI + amortizações + provisões)/encargos financeiros 1 882
Nota. — A INCM não apresenta dívidas a instituições de crédito.

2 517

RELATÓRIO DE gestão 2015 O valor da segurança
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9. Proposta de aplicação de resultados

A proposta de aplicação de resultados correntes tem em linha de conta os seguintes fatores:
a) A manutenção da política de distribuição de resultados conforme orientação
estabelecida pelo acionista;
b) Alocação anual de uma verba destinada ao investimento em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação (ID&I), tendo como referência 1 % do
volume de negócios anual da INCM;
c) Em cumprimento do estabelecido no artigo 29.º dos Estatutos, propõe‑se que
o resultado líquido apurado no exercício de 2015, no valor de 19 991 640,49 euros (dezanove milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta
euros e quarenta e nove cêntimos), seja aplicado da seguinte forma:
› Dividendos para a acionista
› Resultado não distribuível MEP
› Resultado não distribuível benefícios pós-empregos

€ 16 612 595,31
€ 60 947,19
€ 3 318 098,00

RELATÓRIO DE gestão 2015 O valor da segurança
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10. Demonstrações financeiras

10.1. Demonstração da
Posição Financeira em
31 de dezembro de 2015

Valores em milhares de euros
Rubricas

Notas 31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

5

43 868

46 398

Ativos intangíveis

8

1 222

1 373

Participações financeiras — método da equivalência
patrimonial

10

316

261

Outros ativos financeiros

13

5 004

5 794

Ativos por impostos diferidos

15

6 020

7 224

56 430

61 049

Ativo corrente
Inventários

20

20 090

17 601

Clientes

21

5 897

16 461

Adiantamentos a fornecedores

16

130

121

Estado e outros entes públicos

17

543

0

Outras contas a receber

18

3 617

979

Diferimentos

19

850

789

Caixa e depósitos bancários

22

41 752

33 710

Total do ativo

72 879

69 661

129 309

130 711

30 000

30 000

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital
Reservas legais

6 000

6 000

Outras reservas

19 938

17 839

Excedentes de revalorização

1 679

1 682

Ajustamentos em ativos financeiros

(308)

(329)

Resultados transitados

15 573

14 839

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

19 992

17 537

92 874

87 567

92 874

87 567

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

24

Total do capital próprio
Passivo não corrente
Provisões

26

1 038

134

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

28

21 089

26 533

Passivos por impostos diferidos

15

2 853

3 081

Diferimentos

19

7

10

24 988

29 759

Passivo corrente
Fornecedores

30

5 706

5 120

Adiantamentos de clientes

29

614

73
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Valores em milhares de euros
Rubricas

Notas 31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

Estado e outros entes públicos

17

2 003

4 962

Outras contas a pagar

31

3 053

3 153

Diferimentos

19

72

76

11 448

13 385

Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

36 435

43 144

129 309

130 711

Contabilista certificado n.º 10348

10.2. Demonstração de
resultados por natureza
em 31 de dezembro de 2015

Valores em milhares de euros
Rubricas

Notas 31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

Vendas e serviços prestados

34

91 178

83 995

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias,
associadas e empreendimentos conjuntos

36

61

26

Variação nos inventários da produção

39

2 656

2 289

Trabalhos para a própria entidade

40

7

126

Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas

41

(25 365)

(21 087)

Fornecimentos e serviços externos

42

(13 396)

(12 516)

Gastos com o pessoal

43

(18 375)

(20 550)

Ajustamentos de inventários (gastos/reversões)

44

25

(257)

Imparidade de dívidas a receber (gastos/reversões)

45

(41)

94

Provisões (gastos/reversões)

46

(904)

721

Outros rendimentos e ganhos

49

2 074

1 733

Outros gastos e perdas

50

(5 481)

(5 388)

32 439

29 186

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

51

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

53

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Contabilista certificado n.º 10348

54

(4 497)

(4 788)

27 942

24 399

(17)

(12)

27 925

24 387

(7 933)

(6 850)

19 992

17 537
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Valores em milhares de euros

10.3. Demonstração
de fluxos de caixa em
31 DE DEZEMBRO DE 2015

RUBRICAS

Notas 31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

Atividades operacionais:
Recebimentos de clientes (com sinal +)

106 637

78 593

Pagamentos a fornecedores (com sinal -)

(45 186)

(35 555)

Pagamentos ao pessoal (com sinal -)

(21 233)

(21 139)

Caixa gerada pelas operações

40 218

21 899

Pagamento / recebimento de imposto sobre o
rendimento

(9 553)

549

Outros recebimentos / pagamentos relativos à
atividade operacional

(4 620)

(2 925)

Fluxos de caixa das atividades operacionais

26 045

19 523

Atividades de investimento:
Recebimentos provenientes de: (com sinal +)
Outros ativos fixos tangíveis

10

19

Investimentos financeiros

900

198

Juros e rendimentos similares

282

—

Outros ativos

—

0

1 191

217

Outros ativos fixos tangíveis

(896)

(1 241)

Outros ativos intangíveis

(706)

(748)

Pagamentos respeitantes a: (com sinal -)

Outros ativos

Fluxos de caixa das atividades de investimento

(1)

(0)

(1 603)

(1 989)

(412)

(1 773)

—

(39 092)

Atividades de financiamento:
Pagamentos respeitantes a: (com sinal -)
Reduções de capital e de outros instrumentos de
capital próprio
Juros e gastos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Variações de caixa e seus equivalentes
Efeito das diferenças de câmbio

(80)

(84)

(17 511)

(12 597)

(17 591)

(51 773)

(17 591)

(51 773)

8 042

(34 022)

—

—

33 710

67 732

Variações ao perimetro

—

—

Descobertos bancários

—

—

41 752

33 710

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Contabilista certificado n.º 10348
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Valores em milhares de euros

10.4. DEMONSTRAÇÃO DO
RENDIMENTO INTEGRAL EM
31 DE DEZEMBRO DE 2015

Rubricas

Notas 31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

Resultado líquido

19 992

17 537

Outro rendimento integral

—

—

Rubricas que não irão ser posteriormente
reclassificadas nos resultados

—

—

2 100

1 599

Remensuração de responsabilidades com planos de
benefícios definidos
Outros ganhos e perdas

726

(2 946)

2 826

(1 348)

Atribuível aos proprietários da empresa-mãe

22 817

16 189

Atribuível aos interesses que não controlam

—

—

Total de Outro rendimento integral para o
período, líquido de imposto sobre o rendimento
Rendimento integral

10.5. Demonstração
das Alterações no
Capital Próprio em 31 de
dezembro de 2015
Demonstração de alterações no capital próprio
Posição financeira em 1 de janeiro de 2014
Ajustamentos e correções com efeitos retrospetivos
Posição em 1 de janeiro de 2014 após ajustamentos e correções

Total

Capital

Reservas legais

123 067

27 445

44 744

-

-

-

123 067

27 445

44 744
2 903

Transações com proprietários em 2014

(51 689)

(39 092)

Redução de capital

(39 092)

(39 092)

-

Aplicação de resultados e distribuição de lucros e reservas

(12 597)

-

2 903
(41 647)

Rendimento integral em 2014

16 189

41 647

Resultado líquido do período

17 537

-

-

Outro rendimento integral

(1 348)

41 647

(41 647)
6 000

Posição financeira em 31 de dezembro de 2014

87 567

30 000

Transações com proprietários em 2015

(17 511)

-

-

Aplicação de resultados e distribuição de lucros e reservas

(17 511)

-

-

Rendimento integral em 2015

22 817

-

-

Resultado líquido do período

19 992

-

-

2 826

-

-

92 874

30 000

6 000

Outro rendimento integral
Posição financeira em 31 de dezembro de 2015
Dividendos distribuídos em 2015 (a acionistas da empresa-mãe)
Número de ações do capital
Dividendos por ação

Contabilista certificado n.º 10348

(17 511)
6 000 000
(2,91846)
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Outras reservas

Excedentes de
revalorização

Ajustamentos em
ativos financeiros

16 240

1 684

-

-

16 240
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Outras variações
no capital próprio

Resultados
transitados

Resultado líquido
do período

Subtotal
(antes de I.M.)

(246)

-

18 687

14 513

123 067

-

-

-

-

-

1 684

(246)

-

18 687

14 513

123 067

-

-

-

-

(987)

(14 513)

(51 689)

-

-

-

-

-

-

(39 092)

-

-

-

-

(987)

(14 513)

(12 597)

4 572

(2)

(83)

(2 973)

(2 861)

17 537

16 189

-

-

-

-

-

17 537

17 537

4 572

(2)

(83)

(2 973)

(2 861)

-

(1 348)

20 812

1 682

(329)

(2 973)

14 839

17 537

87 567

-

-

-

-

26

(17 537)

(17 511)

-

-

-

-

26

(17 537)

(17 511)

(0)

(2)

21

2 100

707

19 992

22 817
19 992

-

-

-

-

-

19 992

(0)

(2)

21

2 100

707

-

2 826

20 812

1 679

(308)

(873)

15 573

19 992

92 874

RELATÓRIO DE gestão 2015 O valor da segurança

página 97

11. Notas às demonstrações financeiras

Apresenta‑se nos pontos seguintes um conjunto de informações da Imprensa
Nacional-Casa da Moeda transformada em sociedade anónima de capitais
públicos, 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.

Nota 1 — Atividade
económica da IMPRENSA
NACIONAL-CASA DA
MOEDA, S. A.

A INCM tem a sua sede em Avenida de António José de Almeida, 1000‑042,
Lisboa e por objeto social a edição do Diário da República, produção de moeda
metálica e de papel‑moeda, de títulos da dívida pública, de valores selados e outros documentos de segurança, autenticação de artefactos de metais preciosos,
edição de obras de relevante interesse cultural e o exercício de quaisquer atividades que sejam complementares, subsidiárias ou acessórias do mencionado
anteriormente.
A INCM foi constituída em 4 de julho de 1972 tornando‑se sociedade anónima
em 19 de maio de 1999, sendo detida integralmente pela PARPÚBLICA.
As demonstrações financeiras ora reportadas foram aprovadas em reunião do
conselho de administração de 15 de março de 2016. 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.

Nota 2 — Bases de
apresentação e principais
políticas contabilísticas

a) Introdução
As principais políticas contabilísticas adotadas pela INCM na preparação destas demonstrações financeiras são expostas nas notas seguintes. Excetuando as
situações descritas na nota 2b, estas políticas foram aplicadas de forma consistente para todos os exercícios apresentados.
Estas demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as
Normas Internacionais de Relato Financeiro (International Financial Reporting
Standards — IFRS), Normas Internacionais de Contabilidade e Interpretações
(International Accounting Standards and Interpretations), coletivamente denominadas IFRS, emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB),
tal como adotadas na União Europeia (UE).
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS requer o uso de determinadas estimativas contabilísticas críticas. Requer igualmente que a administração exerça juízos de valor ao aplicar as políticas contabilísticas da INCM da forma mais apropriada. As áreas onde foram feitas as
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estimativas e os juízos de valor mais significativos encontram‑se apresentadas
na nota 2a.
Todas as quantias são apresentadas em milhares de euros, arredondados ao milhar mais próximo, exceto quando indicado de forma diferente.
b) Alterações nas políticas contabilísticas
Novas normas, interpretações e alterações, com data de entrada em vigor a partir
1 de janeiro de 2015
Adoção da IFRIC 21 Taxas (regulamento n.º 634/2014, de 13 de junho) > Esta
interpretação diz respeito à contabilização de um passivo correspondente ao
pagamento de uma taxa caso esse passivo seja abrangido pela IAS 37. Diz igualmente respeito à contabilização de um passivo pelo pagamento de uma taxa
cujo calendário e montante são conhecidos. Contudo, esta interpretação não diz
respeito à contabilização dos custos decorrentes do reconhecimento de um passivo correspondente ao pagamento de uma taxa. As entidades deverão aplicar
outras normas para determinar se o reconhecimento de um passivo correspondente ao pagamento de uma taxa dá origem a um ativo ou a uma despesa, não
estando igualmente abrangidas: a) saídas de recursos abrangidas pelo âmbito
de aplicação de outras normas (como por exemplo os impostos sobre o rendimento, que são do âmbito da IAS 12 Impostos sobre o rendimento); e b) coimas
ou outras sanções aplicadas por infração da legislação. A interpretação esclarece que uma entidade reconhece um passivo para uma taxa quando a atividade
que desencadeia pagamento ocorre, tal conforme identificada pela legislação
pertinente. Para uma taxa que é desencadeada ao atingir um limiar mínimo,
esta interpretação clarifica que nenhuma responsabilidade deve ser antecipada
antes do limite mínimo especificado ser atingido. Uma entidade deve aplicar,
no relatório financeiro intercalar, os mesmos princípios de reconhecimento de
taxas que aplica nas demonstrações financeiras anuais, sendo requerida aplicação retrospetiva.
Melhoramentos anuais: ciclo de 2011‑2013 (regulamento n.º 1361/2014, de 19 de
dezembro) > Os melhoramentos incluem emendas a três normas internacionais
de contabilidade, como segue:
IFRS 3 Concentrações de Atividades Empresariais — Exceções do âmbito para
acordos conjuntos. As emendas clarificam que a IFRS 3 não se aplica à contabilização da formação de um acordo conjunto nas demonstrações financeiras do
próprio acordo conjunto.
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IFRS 13 Mensuração pelo justo valor — Âmbito do parágrafo 52 (exceção de
«portfolio»)> No contexto da exceção de mensuração do justo valor exposta no
parágrafo 48, as emendas clarificam que as referências a ativos financeiros e passivos financeiros nos parágrafos 48‑51 e 53‑56 devem entender‑se como aplicáveis a todos os contratos abrangidos e contabilizados de acordo com a IAS
39, quer preencham ou não as definições de ativos financeiros ou de passivos
financeiros que constam da IAS 32.
IAS 40 Propriedades de investimento — Inter‑relação IAS 40 e IFRS 13> As
emendas requerem que uma entidade utilize as orientações da IAS 40 e da
IFRS 3 para a contabilização da propriedade de investimento (ou negócio), não
introduzindo um novo tratamento contabilístico. Estas emendas têm por objetivo
clarificar que deverá ser aplicado um julgamento na determinação sobre se uma
transação configura: (i) uma aquisição de um ativo (um um grupo de ativos) que
deverá ser contabilizada de acordo com a IAS 40, ou (ii) uma concentração de
atividades que deverá ser contabilizada de acordo com a IFRS 3.
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.
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 tenha
influência significativa e que não sejam subsidiárias nem interesses em empreen
dimentos conjuntos. Influência significativa foi considerada como sendo o poder
de participar nas decisões das políticas financeiras e operacionais das investidas mas que não constitui controlo nem controlo conjunto sobre essas políticas.
Considerou‑se a existência de influência significativa quando a entidade‑mãe da
INCM detém, direta ou indiretamente, 20 % ou mais do poder de voto da investida, ou quando detém direitos especiais de voto.
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As entidades que se qualificam como associadas são as seguintes:
Firma

Sede social

Atividade principal

Detenção do capital
Entidade

Multicert — Serviços de
Certificação Eletrónica

Lisboa

Empresas participadas

Método

Serviços de Certificação Eletrónica

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

20,00%

20,00%

INCM

31 de dezembro de 2015
Activo Passivo
total

Multicert — Serviços de
Certificação Electrónica

Percentagem do capital detido
pela detentora direta

Equivalência
patrimonial

2 856

CP

1 275 1 581

Total
rendimentos
e ganhos

31 de dezembro de 2014

RL Activo Passivo
total

4 325 305

2 730

CP

Total
rendimentos
e ganhos

RL

1 427 1 303

4 456

131

Na aquisição dos investimentos em associadas, qualquer diferença entre o custo
do investimento e a parte da INCM 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 lucros ou prejuízos da investida é reconhecida nos lucros ou prejuízos da investidora. As distribuições recebidas de uma investida reduzem a quantia escriturada do investimento. Podem também ser necessários ajustamentos na quantia
escriturada para alterações no interesse proporcional da investidora na investida,
resultantes de alterações no capital próprio da investida que não tenham sido
reconhecidas nos lucros ou prejuízos da investida. A parte da investidora nessas
alterações é reconhecida diretamente no capital próprio da investidora.
Se a parte da INCM nas perdas de uma associada igualar ou exceder o seu interesse, é descontinuado o reconhecimento de perdas adicionais; depois do interesse ser reduzido a zero, é reconhecido um passivo se a INCM tiver incorrido em
obrigações legais ou construtivas.
Após a aplicação do método da equivalência patrimonial são aplicados os requisitos da IAS 39 para determinar a necessidade de reconhecer qualquer perda
por imparidade adicional com respeito ao interesse da INCM em cada uma das
associadas.

RELATÓRIO DE gestão 2015 O valor da segurança

página 101

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 colocar 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 construção de ativos da INCM são capitalizados no ativo tangível. Esta capitalização é
efetuada em função dos recursos internos utilizados e dos tempos despendidos,
por contrapartida de trabalhos para a própria empresa.
Os custos subsequentes com os ativos tangíveis são reconhecidos como tal apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para o
Grupo. Todas as despesas com a manutenção e reparação dos ativos são reconhecidas como gasto, de acordo com o princípio do acréscimo.
A INCM calcula as depreciações dos seus ativos tangíveis de acordo com o método de linha reta, de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperados
dos bens (em anos):
Ativos fixos tangíveis
Edifícios e outras construções

Vida útil
10

Equipamento básico

7

Equipamento de transporte

4

Equipamento administrativo

8

Ferramentas e utensílios

5

Outros ativos tangíveis

—
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Quando existe indicação de que um ativo possa estar em imparidade, é estimado
o seu valor recuperável, sendo reconhecida uma perda por imparidade sempre
que o valor líquido de um ativo exceda o seu valor recuperável. A INCM reconhece as perdas por imparidade em resultados do período.
O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o justo valor menos os custos de venda e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no
valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir obter do uso
continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil.
A quantia escriturada de um item do ativo fixo tangível é desreconhecida pela
INCM 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 aquisição deduzido das respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade
acumuladas.
A INCM calcula as amortizações dos seus ativos intangíveis de acordo com o
método de linha reta, de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperados
dos bens (em anos):
Outros ativos intangíveis

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 imparidade anuais a exemplo do que acontece com o goodwill. Os ativos sujeitos a
amortização são revistos quanto à imparidade sempre que eventos ou alterações
nas condições envolventes indiquem que o valor pelo qual se encontram registados nas demonstrações financeiras possa não ser recuperável. Uma perda por
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imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia contabilística do
ativo face à sua quantia recuperável. A quantia recuperável é a mais alta de entre
o justo valor de um ativo deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso. Na
impossibilidade de atribuir uma quantia recuperável a um determinado ativo, o
mesmo deverá ser agregado com outros ativos, de forma que conjuntamente gerem fluxos de caixa independentes e, dessa forma, constituam uma UGC (unidade geradora de caixa). Sempre que se verifique uma perda por imparidade numa
UGC à qual tenha sido alocado goodwill, a perda será alocada em primeiro lugar
ao goodwill sendo o remanescente rateado por entre os ativos que a compõem
com base no valor líquido de balanço dos mesmos. Nesta repartição pelos ativos,
o valor ajustado de cada um não poderá ficar inferior ao maior de entre o valor de
um ativo deduzido dos gastos para venda, o seu valor de uso e 0 (zero).
A perda por imparidade é reconhecida na demonstração consolidada dos resultados, para ativos registados ao custo histórico e prioritariamente como um decréscimo da reavaliação para os que se encontram reconhecidos ao justo valor na
transição. Neste último caso, qualquer excesso remanescente será reconhecido
na demonstração consolidada dos resultados. A amortização do bem será ajustada prospetivamente de acordo com o valor amortizável ajustado pela imparidade
registada.
m) Ativos biológicos e produtos agrícolas
Não aplicável,
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 financeiros que foram designados como tal ou estão classificados como detidos para
negociação, pelo que são detidos pela INCM com o objetivo principal de gerar
lucro a curto prazo e incluem derivados não designados como instrumentos de
cobertura. São mensurados inicialmente no balanço pelos seus justos valores e
quaisquer alterações subsequentes aos seus justos valores são reconhecidas diretamente na demonstração dos resultados.
› Investimentos detidos até à maturidade são ativos financeiros não derivados
com pagamentos fixados ou determináveis e maturidade fixada que a INCM
tem a intenção positiva e a capacidade de deter até à maturidade. Estes ativos
são mensurados inicialmente pelos seus justos valores acrescidos dos custos de
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transação diretamente atribuíveis à sua aquisição e são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado através do método do juro efetivo.
› Empréstimos concedidos e contas a receber são ativos financeiros não derivados com pagamentos fixados ou determináveis que não estão cotados num
mercado ativo. Estes ativos são mensurados inicialmente pelos seus justos valores acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição
e são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado através do método
do juro efetivo.
› Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivados
que sejam designados como disponíveis para venda ou que não sejam classificados em cada uma das categorias anteriores. São mensurados inicialmente
pelos seus justos valores acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição e quaisquer alterações subsequentes aos seus justos valores são reconhecidas diretamente no capital próprio, exceto no caso de perdas
por imparidade e de ganhos e perdas cambiais, até que o ativo financeiro seja
desreconhecido, momento em que o ganho ou perda cumulativa anteriormente
reconhecido no capital próprio deverá ser reconhecido nos resultados. Os dividendos resultantes de um instrumento de capital próprio disponível para venda
são reconhecidos nos resultados quando o direito da entidade de receber pagamento for estabelecido.
Os investimentos em instrumentos de capital próprio que não tenham um preço
de mercado cotado num mercado ativo e cujo justo valor não possa ser fiavelmente mensurado (bem como os derivados que estejam ligados a esses instrumentos de capital próprio e que devam ser liquidados pela entrega dos mesmos),
são mensurados pelo custo.
Um ativo financeiro é desreconhecido quando (i) os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes desse ativo expiram, (ii) tenham sido transferidos substancialmente todos os riscos e benefícios associados à detenção desse ativo; ou
(iii) apesar dos riscos e benefícios não terem sido substancialmente transferidos,
o Grupo não reteve o controlo sobre esse ativo.
Imparidade
A INCM avalia regularmente se existem sinais de imparidade para os ativos financeiros, ou grupos de ativos financeiros que não sejam mensurados pelo justo
valor via resultados, e em caso afirmativo, determina os fluxos de caixa futuros
descontados e reconhece a perda.
Quando existe evidência de imparidade nos ativos financeiros disponíveis para
venda, a perda potencial acumulada registada no capital próprio (correspondente
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às variações negativas no justo valor) é transferida para resultados. Para as categorias de ativos financeiros mensurados pelo custo ou custo amortizado (incluindo investimentos em instrumentos de capital próprio mensurados pelo custo), as
perdas por imparidade reconhecidas são registadas diretamente nos resultados.
Reversão da imparidade
Se, num período subsequente, a quantia da perda por imparidade diminuir e tal
facto for objetivamente relacionado com um acontecimento que ocorra após o
reconhecimento da imparidade, a perda por imparidade anteriormente reconhecida é revertida, não excedendo contudo o custo amortizado que resultaria caso
a imparidade não tivesse sido reconhecida à data em que a mesma foi revertida.
No caso de investimentos em instrumentos de capital próprio que sejam mensurados pelo custo, bem como, de investimentos em instrumentos de capital
próprio classificados como disponíveis para venda, as perdas de imparidade reconhecidas não são reversíveis. No caso de instrumentos de dívida classificados
como disponíveis para venda, a reversão dessas perdas é efetuada por via dos
resultados.
o) Outras contas a receber
As contas a receber são mensuradas inicialmente pelo seu justo valor e mensuradas subsequentemente pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo.
As perdas por imparidade verificadas são reconhecidas nos resultados.
O ajustamento para imparidade das contas a receber é estabelecido quando há
evidência objetiva de que a INCM não receberá parte ou a totalidade dos montantes em dívida, no termos acordados. Dificuldades financeiras significativas
por parte do devedor, probabilidade de o devedor se tornar insolvente ou a falha
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,
custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu
local e na sua condição atual.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso normal da
atividade deduzido dos respetivos custos de venda.
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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 incerta sendo que como resultado de acontecimentos passados e são reconhecidas pelo seu valor descontado quando o efeito do valor temporal do dinheiro for
material.
Ativos e passivos contingentes
Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas divulgados nas notas anexas. Nos casos em que a possibilidade
de um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos for remota ou
se for pouco provável que ocorra o influxo de benefícios económicos, os respetivos passivos contingentes ou ativos contingentes não são divulgados.
u) Instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura
Não aplicável.
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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 dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. Estes
passivos financeiros são mensurados inicialmente pelo seu justo valor deduzido
dos custos de transação diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro
e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado usando o método do
juro efetivo.
w) Benefícios dos empregados
A INCM atribui benefícios pós‑emprego aos seus colaboradores, que se resumem 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 obrigação de benefícios definidos, menos o justo valor dos ativos do plano (caso existam), (i) usando uma técnica atuarial, o método da unidade de crédito projetada,
para fazer uma estimativa fiável do custo final que representa para a entidade o
benefício que os empregados obtiveram em troca do seu serviço no período em
curso e em períodos anteriores; (ii) descontando esse benefício de modo a determinar o valor presente da obrigação de benefícios definidos e do custo corrente
do serviço, 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 calculadas por peritos independentes, individualmente para cada plano, com base
no método da Unidade de Crédito Projetada, sendo assim determinado o valor
presente das suas obrigações de benefícios definidos e respetivo custo do serviço corrente.
Custos de serviços passados são reconhecidos nos resultados no período de alterações no plano. O montante de juro líquido sobre o passivo (ativo) líquido de
benefícios definidos é calculado mediante a aplicação da taxa de desconto ao
passivo (ativo) líquido de benefícios definidos.
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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 reconhecer em resultados na linha gastos com o pessoal;
› Remensuração do passivo (ativo) líquido de benefícios definidos, a reconhecer
[ganhos e perdas atuariais, o retorno dos ativos do plano, excluindo as quantias
incluídas no juro líquido sobre o passivo (ativo) líquido de benefícios definidos,
e qualquer variação do efeito do limite máximo dos ativos, excluindo as quantias
incluídas no juro líquido sobre o passivo (ativo) líquido de benefícios definidos],
a reconhecer em outro rendimento integral.
Na determinação das responsabilidades, são usados determinados pressupostos atuariais. Os pressupostos atuariais são as melhores estimativas da entidade
das variáveis que determinarão o custo final de proporcionar benefícios pós
‑emprego. Os pressupostos atuariais compreendem:
› Pressupostos demográficos acerca das características futuras de empregados (e
seus dependentes) correntes e antigos que sejam elegíveis para os benefícios. Os
pressupostos demográficos tratam matérias tais como:
(i) Mortalidade, tanto durante como após o emprego;
(ii) Taxas de rotação, de incapacidade e de reforma antecipada dos empregados;
(iii) A proporção dos membros do plano quando dependentes que sejam elegíveis para os benefícios; 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.
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Com a colaboração de uma entidade externa, qualificada em matéria de processos atuariais, cujos técnicos atuariais são certificados pelo Instituto de Seguros
de Portugal, foi obtida uma projeção das responsabilidades com base na avaliação atuarial:
2015

1 de janeiro

Respons. serv.
passados

Activos de
cobertura

26 533 025

0

Ganhos
e perdas
posteriores

Provisão
líquida

0 26 533 025

Custo do serviço

400 995

400 995

Juro líquido

650 684

650 684

Alteração do plano

-3 318 098

-3 318 098

Custo do exercício

-2 266 419

Contribuições da empresa
Contribuições dos colaboradores
(Quotas)
Benefícios pagos (custos médicos)

184 017

184 017

-1 152 033

-1 152 033

Benefícios pagos (despesas
administrativas)

-109 372

-109 372

(Ganhos) e perdas atuariais:

-2 099 914

(Ganhos) e perdas por experiência

-1 151 264

(Ganhos) e perdas por alteração de
pressupostos financeiros

-948 650

Reconhecimento imediato dos ganhos
e perdas no OCI
31 de dezembro

2016

1 de janeiro

21 089 304

0

Respons. serv.
passados

Activos de
cobertura

21 089 304

0

-2 099 914

0

2 099 914

-2 099 914

0 21 089 304

Ganhos
e perdas
posteriores

Provisão
líquida

0 21 089 304

Custo do Serviço

321 261

321 261

Juro líquido

568 761

568 761

Custo do exercício

890 022

Contribuições da empresa
Contribuições dos colaboradores
(quotas)
Benefícios pagos (custos médicos)

196 064

196 064

-1 010 244

(Ganhos) e perdas atuariais:

0

(Ganhos) e perdas por experiência

0

(Ganhos) e perdas por alteração de
pressupostos financeiros

0

-1 010 244

Reconhecimento imediato dos ganhos
e perdas no OCI
31 de dezembro

21 165 146

0

0

0

0

0

0

21 165 146

RELATÓRIO DE gestão 2015 O valor da segurança

página 111

Com os seguintes pressupostos para 2015:
Hipóteses atuariais

Custo do exercício

RSP 31 de
dezembro
de 2015

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

2,50%

2,75%

Taxa de crescimento dos custos

3,00%

3,00%

x) Locações
Não aplicável.
y) Reconhecimento de gastos e perdas e de rendimentos e ganhos
Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime
contabilístico do acréscimo. As diferenças entre os montantes pagos e recebidos e os respetivos gastos e rendimentos são registados no passivo e no ativo
respetivamente.
Vendas de bens
O rédito proveniente das vendas de bens é reconhecido quando forem satisfeitas
todas as condições seguintes:
› A INCM tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens;
› A INCM não retenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente
associado com a posse nem o controlo efetivo dos bens vendidos;
› A quantia do rédito seja fiavelmente mensurada;
› Seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam
para o Grupo; e
› Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser
fiavelmente mensurados.
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Prestação de serviços
O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado,
isto é, quando:
› A quantia de rédito seja fiavelmente mensurada;
› Seja provável que benefícios económicos associados com a transação fluam
para o Grupo;
› A fase de acabamento da transação à data do balanço seja fiavelmente mensurada; 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 substância 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.
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.
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z) Imposto sobre o rendimento
Os impostos sobre o rendimento compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. Imposto corrente é a quantia a pagar ou a recuperar de impostos sobre o rendimento respeitante ao lucro ou à perda tributável de um período.
Os impostos diferidos são calculados para as diferenças temporárias entre os
valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço em
cada jurisdição e que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças
temporárias se reverterem.
Ativos por impostos diferidos
São reconhecidos para todas as diferenças temporárias e reportes fiscais dedutíveis até ao ponto em que seja provável que exista um lucro tributável ao qual
a diferença temporária dedutível possa ser usada, a não ser que o ativo por impostos diferidos resulte do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo numa
transação que:
› Não seja uma concentração de atividades empresariais; e
› No momento da transação, não afete o lucro contabilístico nem o lucro tributável.
Passivos por impostos diferidos
São reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis exceto quando esse imposto diferido resultar de:
› Reconhecimento inicial do goodwill; ou
› Reconhecimento inicial de um ativo ou passivo numa transação que não seja
uma concentração de atividades empresariais e não afete, no momento dessa
transação, nem o lucro contabilístico nem o lucro tributável.
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 aplicação das políticas contabilísticas e os montantes de rendimentos, gastos, ativos
e passivos. Alterações em tais pressupostos ou diferenças destes face à realidade
poderão ter impacto sobre as atuais estimativas e julgamentos. As áreas que envolvem um maior nível de julgamento e complexidade, ou onde são utilizados
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pressupostos e estimativas significativas na preparação das demonstrações financeiras, são as seguintes:
Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis
Na medida em que são efetuadas estimativas relativas à vida útil dos equipamentos fabris e outros, sujeito a obsolescência tecnológica e desgaste pelo uso.
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
Pressupõem‑se que não existirão alterações nas taxas previstas de IRC no futuro.
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, apresentando 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 divulgação de itens para efeitos de relato financeiro intercalar, a materialidade deve
ser aferida com relação aos dados do período intercalar.
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).
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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.

Nota 3 — Reexpressões
e reclassificações

Não houve reexpressões e reclassificações no período em questão.

Nota 4 — Fluxos de
caixa (consolidada)

Não aplicável.

Nota 5 — Ativos
fixos tangíveis

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, o movimento ocorrido no
valor dos ativos fixos tangíveis, bem como as respetivas depreciações acumuladas foi o seguinte:

Activos fixos tangíveis

31 de dezembro de 2015
Terrenos
Edifícios Equipamento Equipamento Equipamento
Outras Imobilizações
e recursos
e outras
básico de transporte administrativo imobilizações
em curso
naturais construções
corpóreas

Total

Ativo bruto
Saldo inicial (final de n-1)
Reexpressões (sinal + ou -)

16 829

78 108

57 755

934

11 576

8 784

-

-

-

-

-

-

826 174 814
-

-

Notas
16 829

78 108

57 755

934

11 576

8 784

Adições (sinal +)

Saldo inicial reexpresso

-

-

118

1

481

-

826

1 426

Alienações (sinal -)

-

-

-

(62)

(11)

-

-

(73)

Outras transferências/
abates (sinal + ou -)

-

154

(2 972)

(61)

(132)

29

(838) (3 820)

16 829

78 262

54 901

813

11 914

8 814

815 172 348

Saldo inicial (final de n-1)

-

61 949

55 379

888

10 186

13

Reexpressões

-

1 035

(1 035)

-

-

-

Saldo final

826 174 814

Depreciações acumuladas
- 128 415
-

-

Notas
Saldo inicial reexpresso

-

62 983

54 345

888

10 186

13

Adições (sinal +)

-

2 318

922

15

803

-

Outras transferências/
abates (sinal + ou -)

-

-

(3 597)

(122)

(298)

23

-

65 302

51 670

781

10 691

36

- 128 479

16 829

12 960

3 231

32

1 223

8 777

815 43 868

Saldo final
Valor líquido (IFRS)

- 128 415
-

4 058

- (3 994)
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31 de dezembro de 2014
Terrenos
Edifícios Equipamento Equipamento Equipamento
Outras Imobilizações
Total
e recursos
e outras
básico de transporte sdministrativo imobilizações
em curso
naturais construções
corpóreas

Ativo bruto
Saldo inicial (final de n-1)
Reexpressões (sinal + ou -)
Saldo inicial reexpresso
Adições (sinal +)
Alienações (sinal -)
Outras transferências/
abates (sinal + ou -)
Saldo final
Depreciações
acumuladas
Saldo inicial (final de n-1)
Reexpressões
Saldo inicial
Adições (sinal +)
Outras transferências/
abates (sinal + ou -)
Saldo final
Valor líquido

16 829
16 829
-

77 952
77 952
156

63 619
63 619
238
(48)
(6 054)

925
925
20
(10)

11 493
11 493
245
(161)

8 676
8 676
108

1 195 180 689
1 195 180 689
804
1 307
(48)
(1 173) (7 134)

16 829

78 108

57 755

934

11 576

8 784

826 174 814

-

59 519
59 519
2 430
-

61 294
61 294
1 070
(6 984)

886
886
13
(10)

9 740
9 740
620
(174)

13
13
-

16 829

61 949
16 159

55 379
2 376

888
46

10 186
1 390

13
8 772

Nota 6 — Propriedades
de investimento

Não aplicável.

Nota 7 — Goodwill

Não aplicável.

Nota 8 — Ativos intangíveis

Programas de computador — 319 M€.
Ativos intangíveis em curso — 904 M€.

-

131 451
131 451
4 132
(7 168)

- 128 415
826 46 398
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31 de dezembro de 2015
Outros ativos fixos
intangíveis

31 de dezembro de 2014

Total

Outros ativos fixos
intangíveis

Com Com vida
vida útil útil finita
indefinida

Total

Com Com vida
vida útil útil finita
indefinida

Valores líquidos
Saldo inicial (final de n-1)

-

1 373

1 373

-

947

947

Reexpressões (sinal + ou -)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 373

-

947

947
1 120

Notas
Saldo inicial reexpresso

-

Adições (sinal +)

-

393

393

-

1 120

Outras transferências/ abates (sinal + ou -)

-

(105)

(105)

-

(38)

(38)

Amortizações — operações em continuação (sinal -)

-

(438)

(438)

-

(655)

(655)

Saldo final

-

1 222

1 222

-

1 373

1 373

Nota 9 — Ativos biológicos

1 373

Não aplicável.

Nota 10 — Participações
financeiras — método da
equivalência patrimonial
Participações
financeiras — método
da equivalência patrimonial

31 de dezembro de 2015

31 de dezembro de 2014

Saldo
Reex- Notas
Saldo Movimentos Saldo Saldo
Reex- Notas
Saldo
Movimen- Saldo
inicial pressões
inicial de equivalên- final inicial pressões
inicial
tos de final
(final
reexpresso cia patrimo(final
reexpresso equivalência
de n-1)
nial
de n-1)
patrimonial

Entidade:
Multicert — Serviços
de Certificação
Eletrónica

261

-

261

-

-

261

56

316

256

-

-

256

5

261

261

56

316

256

-

-

256

5

261

Nota 11 — Participações
financeiras — outros
métodos

Não aplicável.

Nota 12 — Ativos
financeiros detidos
para negociação

Não aplicável.
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Outros ativos financeiros

Nota 13 — Outros
ativos financeiros

Correntes Não correntes Correntes Não correntes
31 de dezembro de 2015

31 de dezembro de 2014

Investimentos financeiros pelo justo
valor por via dos resultados
Detidos até à maturidade

-

-

-

-

Outros

-

5 004

-

5 794

-

5 004

-

5 794

Nota 14 — Acionistas/
Sócios

Não aplicável.

Nota 15 — Ativos e Passivos
por impostos diferidos

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

Impostos diferidos

31 de dezembro de 2015
Saldo Variações com
inicial
efeitos em
resultados

Variações
com efeitos no
capital próprio

31 de dezembro de 2014

Saldo Saldo Variações com
final inicial
efeitos em
resultados

Variações
com efeitos no
capital próprio

Saldo
final

837

(468)

7 031

Ativos por impostos
diferidos
Não correntes
Responsabilidades com
benefícios de reforma

7 031

Reavaliações efetuadas
Outras provisões e
ajustamentos não aceites
fiscalmente
Outros

(1 443)

-

174

-

-

174

187

-

(13)

174

18

234

-

252

228

(207)

(3)

18

-

5

1 031

(958)

(72)

-

- 6 020

8 108

(328)

(556)

7 224

-

5

7 224

(1 203)

5 589

6 662

Passivos por impostos
diferidos
Não correntes
Reavaliações efectuadas

3 081

(228)

-

2 853

3 559

(228)

(250)

3 081

3 081

(228)

-

2 853

3 559

(228)

(250)

3 081

Detalhe das variações superiores a 1 milhão de euros:
«Responsabilidade com benefícios de reforma — variação com efeitos em resultados» — 1 443 M€ — Alteração do valor da responsabilidade com benefícios de
reforma e consequente diminuição do ativo por impostos diferidos.
Os ativos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais reportáveis e crédito
de imposto são reconhecidos quando exista uma expectativa razoável de haver
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lucros tributáveis futuros. A incerteza de recuperabilidade de prejuízos fiscais
reportáveis e crédito de imposto é considerada no apuramento de ativos por impostos diferidos.
Para o cálculo dos impostos diferidos, foram estimadas algumas diferenças temporárias, a saber:
1) Revalorização dos terrenos e edifícios
A revalorização dos terrenos e edifícios origina diferenças entre o lucro contabilístico e o lucro tributável. Estas compensam‑se nas depreciações efetuadas nos
períodos seguintes e nas mais/menos valias no período em que ocorra a sua
alienação. De acordo com a SIC 21 das IFRS, a INCM considerou o coeficiente de
desvalorização monetária na determinação da base fiscal mesmo que a expectativa de recuperação da quantia escriturada do ativo não seja a alienação.
2) 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 primeiro
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 diferenças
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 líquido sempre que nos termos da legislação aplicável a INCM possa compensar
ativos por impostos correntes com passivos por impostos correntes e sempre que
os impostos diferidos estejam relacionados com o mesmo imposto.
5) Provisão não aceite fiscalmente mas que será gasto fiscal quando houver
reversão ou utilização
6) Gastos de benefícios de cessação de emprego aceites como gasto fiscal só
no exercício em que são efetivamente pagos
Os ativos e passivos por impostos diferidos são apresentados pelo seu valor líquido sempre que nos termos da legislação aplicável, a INCM possa compensar
ativos por impostos correntes com passivos por impostos correntes e sempre que
os impostos diferidos estejam relacionados com o mesmo imposto.
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Adiantamentos a fornecedores

Correntes
31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

Conta corrente

130

121

De imobilizado

-

-

130

121

Adiantamentos a fornecedores

Nota 17 — Estado e
outros entes públicos

Estado e outros entes públicos

Correntes

Não
correntes

Correntes

Não
correntes

31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Ativo
Imposto sobre o rendimento a receber
Outro

543

-

-

0

-

0

-

543

-

0

-

1 375

-

4 301

-

628

-

662

-

2 003

-

4 962

-

Correntes

Não
Correntes

Correntes

Não
Correntes

Passivo
Imposto sobre o rendimento a pagar
Outro

Nota 18 — Outras
contas a receber

Outras contas a receber

31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Pessoal
Fornecedores C/C
Outros
Acréscimos de rendimentos

129

-

122

-

22

-

2

-

227

-

235

-

3 240

-

620

-

3 617

-

979

-

Correntes

Não
correntes

Detalhe da rubrica «Acréscimos de rendimentos»:
Acréscimo de venda moeda corrente a faturar à DGT: 2 623 M€;
Outros: 617 M€.

Nota 19 — Diferimentos

Diferimentos — Ativo

Correntes

Não
correntes

31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Pagamentos antecipados

850

-

789

-

850

-

789

-
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Diferimentos — Passivo

Correntes

Não
correntes

Correntes

Não
correntes

31 de dezembro de 2015 31 de dezembro de 2014
Rendimentos diferidos
Relacionados com subsídios para ativos
Outros

Nota 20 — Inventários

-

7

-

-

-

10

72

-

76

-

72

7

76

10

Inventários

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

Inventários (balanço)
Mercadorias

87

104

11 950

10 436

Subprodutos, desperdícios. resíduos e refugos

1 511

1 256

Produtos e trabalhos em curso

1 017

793

10 455

9 967

Produtos acabados e intermédios

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Adiantamentos por conta de compras

-

-

Perdas por imparidade de existências

(4 930)

(4 955)

Total

20 090

17 601

Em dezembro de 2015:
Detalhe da rubrica «Produtos acabados e intermédios»:
• Livros diversos — 3 408 M€;
• Moeda comemorativa coleção — 4 824 M€
• Cartões PVC — 1 386 M€;
• Impressos exclusivos — 638 M€;
• Passaportes — 488M€;
• Cunhos — 123 M€;
• Hologramas — 197 M€;
• Selos tabaco — 129 M€;
• Moeda comemorativa corrente — 71 M€;
• Medalhas — 97 M€;
• Restantes — 589 M€.
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Detalhe da rubrica «Matérias-primas, subsidiárias e consumo»:
• Disco amoedado (PTE)* — 2 972 M€;
• Disco — 1 637 M€;
• Chips — 1 995 M€;
• Papel — 468 M€;
• Filmes — 851 M€;
• Material holográfico — 421 M€;
• Restantes — 2 111 M€.

Detalhe da rubrica «Subprodutos»:
• Refugo metal nobre — 756 M€;
• Refugo metal não nobre — 755 M€.

Em dezembro de 2014:
Detalhe da rubrica «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€;
• Hologramas — 164 M€;
• Selos tabaco — 75 M€;
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• Moeda comemorativa corrente — 75 M€;
• Medalhas — 66 M€;
• Restantes — 995 M€.

Detalhe da rubrica «Matérias-primas, subsidiárias e consumo»:
• Disco amoedado (PTE)* — 5 552 M€;
• Disco — 875 M€;
• Chips — 205 M€;
• Papel — 674 M€;
• Filmes — 877M€;
• Material holográfico — 250 M€;
• Restantes — 1 534 M€.

Detalhe da rubrica de «Subprodutos»:
• Refugo metal nobre — 764 M€;
• Refugo metal não nobre — 449 M€.

Quadro resumo do ajustamento em inventários:
2015

2014

32 913,25

43 278,31

Ajust./Redução

32900000 — Ajustamentos mercadorias
Livros, serigrafias
Moedas e produtos metálicos

5 103,03

5 103,03

38 016,28

48 381,34

3 048 974,45

2 991 435,44

69 088,17

101 838,17

1 807,14

59 272,07

32900000 — Ajustamentos prod. acabados
intermédios
PA-Livros
PA-Impressos
PA-Publicações oficiais

10 365,06
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2015

2014

542 108,08

473 408,19

PA-Outros produtos acabados

53 483,97

45 717,76

Prod. Intermédios — UMD

28 288,81

4 387,24

280 258,19

225 215,03

PA-Produtos metálicos

PI-Outros produtos intermédios

4 024 008,81 3 901 273,90

Ajust./Redução

-122 734,91

32900000 — Ajustamentos mat. primas,
subsd. e consumo
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Total

867 894,39

1 005 587,09

867 894,39 1 005 587,09

137 692,70

4 929 919,48 4 955 242,33

-25 322,85

Nas estimativas do valor realizável líquido foi tomada em consideração a finalidade 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 (exemplo: valor da venda com apara de papel e cartão e valor
da venda do metal).
Os valores a ajustar em 2015, resultaram de diversos critérios, a saber:
Matérias‑primas, subsidiárias e de consumo
Matérias‑primas, subsidiárias e de consumo (excluindo metais e material para a
manutenção);
Materiais sem consumo há mais de 12 meses; e
Materiais sem previsão de consumo nos próximos 12 meses;
Ajustamento contabilístico de 100 % exceto os materiais papel, cartolina e cartão
em que se ajusta pelo valor total, deduzido do valor da venda da apara.
Material diverso de conservação e manutenção
Materiais sem consumo há mais de 24 meses;
Ajustamento contabilístico correspondente a 100 %.
Matéria‑prima, disco, varão e outro metal
Materiais sem consumo há mais de 12 meses; e
Materiais sem previsão de consumo nos próximos 12 meses — (excluindo metais
e material para a manutenção).
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Avaliou‑se o peso do metal e a cotação do mesmo a 31 de dezembro de 2015 e
efetuou‑se ajustamentos para as situações com perda de valor:
Mercadorias
Mercadorias sem vendas há mais de 12 meses; e
Mercadorias sem previsão de vendas nos próximos 12 meses;
Ajustamento contabilístico de 100 %.
Produtos intermédios
Cunhos, punções e outros;
Produtos sem consumo há mais de 12 meses (excluindo metais e material para a
manutenção); e
Produtos sem previsão de consumo nos próximos 12 meses — (excluindo metais
e material para a manutenção);
Ajustamento contabilístico de 100 %.
Outros produtos intermédios
Produtos sem consumo há mais de 12 meses (excluindo metais e material para a
manutenção); e
Produtos sem previsão de consumo nos próximos 12 meses — (excluindo metais
e material para a manutenção);
Ajustamento contabilístico de 100 %.
Produtos acabados
Livros
Livros com vendas superiores a 100 unidades nos últimos dois anos, mas com
vendas inferiores a 100 no último ano.
Ajustamento contabilístico correspondente a 50 % do total do custo standard.
Livros sem vendas ou com vendas inferiores a 100 nos últimos dois anos.
Ajustamento contabilístico correspondente a 100 % do total do custo standard.
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Impressos
Impressos considerados como «caducos» até ao final do ano, ou que aguardam
decisão do cliente quanto à sua caducidade — Ajustamento contabilístico de
100 %, deduzido do valor da venda da apara.
Impressos sem consumo há mais de 12 meses e Impressos sem previsão de consumo nos próximos 12 meses — Ajustamento contabilístico de 100 %, deduzido
do valor da venda da apara.
Outros produtos acabados
Outros produtos acabados sem vendas há mais de 12 meses; e
Outros produtos acabados sem previsão de vendas nos próximos 12 meses.
Ajustamento contabilístico de 100 %.

Nota 21 — Clientes

Clientes
Clientes c/c
Clientes de cobrança duvidosa
Outros
Perdas de imparidade acumuladas

Nota 22 — Caixa
e depósitos bancários

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

Nota 23 — Ativos não
correntes detidos
para venda e passivos
relacionados

Não aplicável.

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014
5 897

16 445

648

607

-

16

(648)

(607)

5 897

16 461

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014
33 000

28 000

8 167

5 270

584

441

41 752

33 710
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Nota 24 — Capital próprio

O capital nominal da INCM, no valor de 30 000 milhares de euros é composto por 6 000 000 ações nominativas de 5 euros cada e é detido pela
PARPÚBLICA — Participações Públicas, SGPS, S. A., em 100 %.
A rubrica «Reservas não distribuíveis» é composta essencialmente pela reserva
legal constituída em conformidade com o artigo 295.º do Código das Sociedades
Comerciais, o qual prevê que esta seja dotada com um mínimo de 5% do resultado líquido do período até à concorrência de um valor correspondente à quinta
parte do capital social. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de
esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.
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, corresponde às revalorizações nos 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 previstos na IAS 39.
A rubrica «Resultados acumulados» corresponde aos resultados líquidos dos
períodos anteriores, conforme deliberações efetuadas nas assembleias gerais.
Encontram‑se ainda registadas nesta rubrica as alterações decorrentes da aplicação pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Detalhe da DACP (rend.
Int.) e DR integral
Resultado líquido do
período
Rubricas que não irão
ser posteriormente
reclassificadas nos
resultados
Aumentos/diminuições
no excedente de
valorização de ativos fixos

Total Capital Reservas Outras Excedentes de Ajustamentos
Outras Resultados Resultado Subtotal
legais reservas revalorização
em ativos variações transitados líquido do (antes
financeiros no capital
periodo de I.M.)
próprio
19.992
19 992 19 992
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)

-

-

2

-

-
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Total Capital Reservas Outras Excedentes de Ajustamentos
Outras Resultados Resultado Subtotal
legais reservas revalorização
em ativos variações transitados líquido do (antes
financeiros no capital
periodo de I.M.)
próprio
(2)
2
-

Montante originado
durante o período
Ajustamentos de
reclassificação
Remensuração de
2 100
responsabilidades com
planos de benefícios
definidos
Montante originado
2 100
durante o período
Ajustamentos de
reclassificação
Outro rendimento
integral imputado
de associadas e
empreendimentos
conjuntos
Montante originado
durante o período
Ajustamentos de
reclassificação
Outros ganhos / perdas
726
reconhecidos diretamente
no capital próprio
Montante originado
726
durante o período
Ajustamentos de
reclassificação
Outras transferências
Montante originado
durante o período
Ajustamentos de
reclassificação
2 826
Total do rendimento
22 817
integral (operações
não resultantes de
transações com
proprietários)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 100

-

-

2 100

-

-

-

-

-

2 100

-

-

2 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

(21)

-

-

-

-

-

-

21

-

(21)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

726

-

726

-

-

-

-

-

-

726

-

726

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0)
(0)

-

-

-

0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0)
(0)

(2)
(2)

21
21

2 100
2 100

707
707

19 992

2 826
22 817

Detalhe do total de rendimento integral:
Outras reservas: transferência de doação para resultados transitados por depreciação do bem doado — 0,143 M€;
Excedentes de revalorização: realização de reserva de reavaliação — (2) M€;
Ajustamento em ativos financeiros: colocação de resultados da associada
Multicert em reserva não distribuível — 21 M€;
Outras variações em capital próprio: ganhos/perdas atuariais de 2015 de benefícios
pós-emprego — 2 100 M€.
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Resultados transitados:
› Realização de reserva de reavaliação: 2 M€;
› Colocação de resultados da associada Multicert em reserva não distribuível:
(21) M€;
› Outras reservas: transferência de doação para resultados transitados por depreciação do bem doado — 0,143 M€;
› IVA anos anteriores: 726 M€;
› Resultado líquido do período: 19 992 M€.
Nota 25 — Interesses que
não controlam — Balanço

Não aplicável.

Nota 26 — Provisões
Provisões (nalanço)
Não correntes
Provisões
Provisão para processos judiciais em
curso
Outras provisões

31 de dezembro de 2015
Saldo
Reex- Notas
Saldo Alterações Aumentos DiminuiMontantes Saldo
inicial pressões
inicial ao perímetro
ções por não utilizados final
(final
reex- de consoliutilização
revertidos
de n-1)
presso
dação
134

-

134

-

1

-

-

136

134

-

134

-

903
904

-

903
- 1.038

O aumento de provisão inclui um valor de 903 M€ registada em «Outras provisões», pois a INCM recebeu em 28 de dezembro de 2015 uma notificação judicial avulsa, relativa à Microsoft, sendo que a mesma ainda não seguiu para
contencioso.
Provisões (balanço)
Não correntes
Provisões
Provisão para processos judiciais em
curso
Provisão para contingências
fiscais — Brasil

31 de dezembro de 2014
Saldo
Reex- Notas
Saldo Alterações Aumentos DiminuiMontantes Saldo
inicial pressões
inicial ao perímetro
ções por não utilizados final
(final
reex- de consoliutilização
revertidos
de n-1)
presso
dação
105

-

105

-

29

-

-

134

688

-

688

-

-

-

(688)

-

793

-

793

-

29

-

(688)

134
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31 de dezembro de 2014
Saldo
Reex- Notas
Saldo Alterações Aumentos DiminuiMontantes Saldo
Inicial pressões
Inicial ao perímetro
ções por não utilizados final
(final
Reex- de consoliutilização
revertidos
de n-1)
presso
dação
63

-

63

-

-

-

(63)

-

63

-

63

-

-

-

(63)

-

Foi criada em 2011 uma provisão de 1,09 M€ de acordo com o plano anunciado
para encerramento da Livraria Camões no Brasil.
No ano de 2014 foram revertidos os valores na totalidade: 688 M€ nas provisões
não correntes e 63 M€ nas provisões correntes.

Nota 27 — Financiamentos
obtidos
Nota 28 — Responsabilidades
por benefícios pós‑emprego

Não aplicável.

Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Responsabilidade por serviços passados no início do período

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

26 533

23 376

Custo de juros

651

856

Custo do serviço corrente

401

270

Ganhos e perdas atuariais

(2 100)

2 973

Benefícios pagos

(1 261)

(1 129)

Reconhecimento custo do serviço passado

(3 318)

-

184

187

Responsabilidade por serviços passados no final do período

21 089

26 533

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

21 089

26 533

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

21 089

26 533

-

-

Outros

Responsabilidade por benefícios de reforma
Reconciliação dos valores presentes com activos e passivos
reconhecidos no balanço
Valores presentes
Ganhos ou perdas atuariais líquidos não reconhecidos no
balanço
Custo do serviço passado não reconhecido no balanço

-

-

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

-

-

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

-

-

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

-

-

Outras quantias reconhecidas no balanço

-

-

21 089

26 533
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31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014
de 2013
de 2012
de 2011
de 2010
Valor presente das responsabilidades

21 089

26 533

23 376

27 618

27 071

22 948

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, determinados benefícios pós‑reforma, nomeadamente cuidados médicos, subsídio pecuniário complementar de funeral e pensões especiais de sobrevivência. Existem
outros benefícios pós‑reforma mas de difícil previsão de utilização por parte dos
colaboradores (refeitórios, etc.).
A INCM reconhece de imediato todos os ganhos 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 2015, elaborados por entidades
independentes, individualmente para cada uma das empresas, utilizando o método «Unidade de Crédito Projetado».
Os principais pressupostos atuariais utilizados na elaboração dos estudos podem ser apresentados como se segue:
Portugal
31 de dezembro de
2015

Portugal
31de dezembro de
2014

TV 88/90

TV 88/90

EVK 80

EVK 80

Salários

1,5%

1,5%

Pensões

1,5%

1,5%

Tábua de mortalidade
Tábua de invalidez
Taxa de rendimento
Taxa de crescimento

Pensão de reforma da Segurança Social

Nota 29 — Adiantamentos
de clientes

31 de dezembro
de 2015
Adiantamentos de clientes

31 de dezembro
de 2014

614

73

614

73
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Detalhe de adiantamento de clientes:
Cliente arrandene: 565 M€.
Nota 30 — Fornecedores

Fornecedores

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

4 613

4 715

Fornecedores c/c

Nota 31 — Outras
contas a pagar

Fornecedores — faturas em receção e conferência

702

84

Outros

391

321

5 706

5 120

Outras contas a pagar

Correntes Não correntes Correntes Não correntes
31 de dezembro de 2015

31 de dezembro de 2014

Fornecedores de imobilizado

79

-

257

-

Pessoal

34

-

29

-

2 900

-

2 771

-

40

-

97

-

3 053

-

3 153

Acréscimos de gastos
Outros

3 053

Nota 32 — Passivos
financeiros detidos
para negociação

Não aplicável.

Nota 33 — Outros
passivos financeiros

Não aplicável.

Nota 34 — Vendas
e serviços prestados

Rédito das vendas e dos serviços prestados

3 153

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

Operações em continuação
Vendas
Mercado interno

69 176

Mercado externo

9 761

66 449
6 147

78 937

72 596

Prestações de serviços
Mercado interno

11 987

9 211

Mercado externo

254

2 188

Total

12 241

11 399

91 178

83 995
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Em 2015:
Principais produtos:
• Cartões poliméricos — 27 994 €
• Passaportes — 15 798 M€;
• Impressos — 11 043 M€;
• Moeda corrente — 10 322 M€;
• Moeda nacional com acabamento especial — 5 018 M€;
• Refugo* — 7 811 M€;
• Moeda nacional com acabamento normal — 1 394 M€;
• Anúncios — 3 253 M€;
• Selo tabaco — 2 654 M€.
* Trata‑se de alienação de refugo de disco amoedado, ao abrigo do protocolo
estabelecido com a DGTF.
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€;
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• 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 35 — Subsídios
à exploração

Nota 36 — Ganhos
e perdas imputados de
subsidiárias, associadas
e empreendimentos
conjuntos

Não aplicável.

Ganhos e perdas imputados de subsidiárias, associadas
e empreendimentos conjuntos

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

Ganhos
Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica

61

26

Total

61

26

Os valores registados nestas rúbricas correspondem à parte da INCM, respetivamente, nos lucros e prejuízos do exercício das diversas empresas associadas,
decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial.
Nota 37 — Dividendos
de participações ao
custo e ao justo valor

Não aplicável.

Nota 38 — Mais
‑valias resultantes
de reprivatizações

Não aplicável.

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

Produtos
Subprodutos, Produtos e
Produtos
Subprodutos, Produtos e
acabados e
desperdícios, trabalhos acabados e
desperdícios, trabalhos
intermédios resíduos e refugos em curso intermédios resíduos e refugos em curso
31 de dezembro de 2015

Inventários iniciais (finais de n-1)
Reexpressões (sinal + ou -)

(1 256)

(793)

(8 777)

(956)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Notas
Inventários iniciais reexpressos

31 de dezembro de 2014

(10 436)

(704)

(10 436)

(1 256)

(793)

(8 777)

(956)

(704)

581

82

-

240

0

-

Existências finais (sinal +)

11 950

1 511

1 017

10 436

1 256

793

Variação da produção — operações
em continuação

2 095

337

224

1 900

300

89

Regularização de inventários (sinal
+ ou -)

2 656

2 289
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Trabalhos para a própria entidade

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

7

126

Total

7

126

Nota 41 — Custo das
mercadorias vendidas e
das matérias consumidas
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
(CMVMC)

Mercadorias Matérias-primas, Mercadorias Matérias-primas,
subsidiárias
subsidiárias
e de consumo
e de consumo
31 de dezembro de 2015

Inventários iniciais (final de n-1)

9 967

97

14 283

-

-

-

-

Reexpressões (sinal + ou -)
Notas
Inventários iniciais reexpressos
Compras (sinal +)

31 de dezembro de 2014

104

104

9 967

-

-

97

14 283
16 792

27

26 259

41

Regularização de existências (sinal + ou -)

(16)

(434)

(1)

(54)

Existências finais (sinal -)

(87)

(10 455)

(104)

(9 967)

25 337

32

21 054

Inventários consumidos e vendidos — operações em continuação

28

25 365

Nota 42 — Fornecimentos
e serviços externos

21 087

Os fornecimentos e serviços externos podem ser decompostos como se segue:
Fornecimentos e serviços externos
Combustíveis

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014
43

44

Outros materiais e serviços consumidos

7 605

7 175

Trabalhos especializados

3 060

2 973

Conservação e reparação de outros ativos

1 058

848

Comissões

1

0

Rendas e alugueres

449

450

Subcontratos

386

190

Seguros

160

168

Honorários
Vigilância e segurança

Detalhe da rubrica «Outros»:
Em 2015:
› Transp. mercadorias — 3 909 M€;
› Royalties — 1 277 M€;

59

90

576

577

13 396

12 516
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› Eletricidade — 746 M€;
› Limpeza, higiene conforto — 309 M€;
› Comunicação — dados e voz — 172 M€;
› Serviços bancários — 65 M€;
› Publicidade e propaganda — 88 M€;
› Valor facial — 209 M€;
› Outros serviços — 830 M€.
Em 2014:
› Transp. mercadorias — 3 610M€;
› Royalties — 1 148 M€;
› Eletricidade — 810 M€;
› Limpeza, higiene e conforto — 467 M€;
› Comunicação — dados e voz — 162 M€;
› Serviços bancários — 68 M€;
› Publicidade e propaganda — 98 M€;
› Valor facial — 193 M€;
› Outros serviços — 617 M€.

Detalhe da rubrica «trabalhos especializados»:
Em 2015:
› Trab.espec‑act.gráf. — 17 M€;
› Trab.espec‑act.met. — 13 M€;
› Tr.espec‑inf.pricing — 2 481 M€;
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› Trab.espec‑qual. — 123 M€;
› Trab.espec‑outros — 427 M€.
Em 2014:
› Trab.espec‑act.gráf. — 72 M€;
› Trab.espec‑act.met. — 4 M€;
› Tr.espec‑inf.pricing — 2 551 M€;
› Trab.espec‑qual. — 113 M€;
› Trab.espec‑outros — 232 M€.

Nota 43 — Gastos
com o pessoal

Gastos com o pessoal

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

Remunerações

14 471

13 989

Encargos sociais

3 409

3 273

Outros custos com o pessoal

2 870

2 170

Gastos com benefícios de reforma

Detalhe da rubrica«outros»:
Em 2015:
› Refeitórios e bares — 719 M€;
› Cuidados saúde — ativos — 636 M€;
› Indeminizações cessação emprego — 606 M€;
› Seg. ac. trab.doença. — 206 M€;
› Outros — 705 M€.
Em 2014:
› Refeitórios e bares — 740 M€;
› Cuidados saúde — activos — 617 M€;

(2 376)

1 118

18 375

20 550
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› Indeminizações cessação emprego — 133 M€;
› Seg. ac. trab.doença. — 110 M€;
› Outros — 570 M€.
As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da INCM em em 31
de dezembro de 2015, foram:
› Mesa da assembleia geral: 2,62 milhares de euros;
› Conselho de administração: 207,9 milhares de euros;
› Revisor oficial de contas e conselho fiscal: 36,32 milhares de euros.
Gastos com benefícios de reforma

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2015
de 2014

Custo do serviço corrente

401

856

Custo de juros

651

270

Custo do serviço passado
Outros
Total

(3 318)

-

(109)

(9)

(2 376)

1 118

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 definidos, bem como os principai s pressupostos atuariais utilizados na elaboração dos
estudos, são apresentados na nota 28.
Nota 44 — Ajustamentos
de inventários
(perdas/reversões)

Ajustamentos em inventários

Perdas em
inventários

Reversão de Perdas em
Reversão de
ajustamentos inventários
ajustamentos
em inventários
em inventários

31 de dezembro de 2015
Mercadorias
Produtos acabados e intermédios
Matérias-primas, subsidiárias e
de consumo

31 de dezembro de 2014

-

10

6

-

341

218

187

4

-

138

67

-

341

366

261

4

25
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Imparidade de
dívidas a receber
(gastos/reversões)

Ajustamentos
Reversão de
em contas a ajustamentos em
receber contas a receber

Ajustamentos
Reversão de
em contas a ajustamentos em
receber contas a receber

31 de dezembro de 2015

31 de dezembro de 2014

Clientes

123

82

23

117

123

82

23

117

41

Nota 46 — Provisões

O detalhe do valor apurado na rubrica «Aumentos e diminuições de provisões»,
líquidas de dotações e reversões, é o seguinte:
Provisões (gastos / reversões)
Provisão para processos judiciais em curso
Outras provisões
Provisão para contingências fiscais — Brasil
Provisão para contingências laborais — Brasil

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

1

29

903

-

-

(688)

-

(63)

904

(721)

Tal como referido na nota 26 a rubrica «Outras provisões» refere‑se a um valor
de 903 M€, pois a INCM recebeu em 28de dezembro de 2015 uma notificação
judicial avulsa, relativa à Microsoft, sendo que a mesma ainda não seguiu para
contencioso.
Nota 47 — Imparidade
de investimentos

Não aplicável.

Nota 48 — Aumentos /
reduções de justo valor

Não aplicável.

Nota 49 — Outros
rendimentos e ganhos

Outros rendimentos e ganhos operacionais

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

411

296

53

63

395

406

Outros juros obtidos

80

739

Desc de pronto pagamento obtidos

26

16

1 103

213

5

0

2 074

1 733

Proveitos suplementares
Ganhos em existências (não inclui reversão de perdas de
imparidade)
Ganhos em imobilizações (não inclui reversão de perdas de
imparidade)

Outros proveitos e ganhos (incluindo financeiros não
relacionados com financiamentos)
Diferenças de câmbio favoráveis (incluindo financeiros não
relacionados com financiamentos)
Total
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Nota 50 — Outros
gastos e perdas

Outros gastos e perdas operacionais
Impostos
Perdas em imobilizações
Perdas em existências (não inclui perdas de imparidade)
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31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

3 710

4 141

4

52

851

185

—

440

905

555

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

3

4

Outros custos e perdas financeiros (incluindo financeiros
não relacionados com financiamentos)

9

10

5 481

5 388

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

2 318

2 430

922

1 070

Multas e penalidades
Outros

Detalhe da rubrica «Impostos»
Em 2015:
› IVA — 3 691 M€;
› Outros — 19 M€.
Em 2014:
› IVA — 4 131 M€;
› Outros — 10 M€.
Nota 51 — Gastos/
reversões de depreciação
e de amortização

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Activos fixos tangíveis
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo

15

13

803

620

4 058

4 132

Outros ativos intangíveis
Outros ativos fixos intangíveis
Com vida útil indefinida
Com vida útil finita
Total

-

-

438

655

438

655

4 497

4 788
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Nota 52 — Subsídios
ao investimento

Nota 53 — Juros
e rendimentos e gastos
similares obtidos/
suportados

Nota 54 — Imposto sobre
o rendimento do período
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Não aplicável.

Juros e outros rendimentos e gastos de financiamento

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

Gastos e perdas
Juros suportados

Impostos sobre o rendimento (DR)
Gasto/rendimento por impostos correntes
Gasto provenientes de redução ou reversão de um ativo por
impostos diferidos
Total

Impostos sobre o rendimento — relação entre o gasto de
impostos e o lucro contabilístico
Resultado antes de imposto
Taxa
Produto
Rendimentos e gastos não dedutíveis ou não tributáveis

17

12

17

12

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

6 958

6 750

975

100

7 933

6 850

31 de dezembro
de 2015

31 de dezembro
de 2014

27 925

24 387

0

0

6 283

5 975

(6)

(216)

Gastos não dedutíveis

226

107

Ativos e passivos por impostos diferidos

975

100

1 105

982

Derrama
Tributações autónomas

3

4

Diferenças temporárias

(600)

476

Outros
Total

(53)

(577)

7 933

6 850

A INCM está sujeita a tributação em sede de impostos sobre o rendimento das
pessoas coletivas (IRC) e correspondente derrama. O cálculo do imposto corrente do exercício a 31 de dezembro de 2015 corresponde à taxa anual de 21 %, acrescida de derrama. A partir do exercício de 2008 a derrama passou a ser calculada
até ao limite máximo de 1,5 % sobre o lucro tributável, podendo assim o imposto
atingir a taxa máxima agregada de 22,5 %. Em 2006 o cálculo do imposto 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. O cálculo do imposto
diferido foi apurado com base na taxa de 26,5 %.
A Derrama estadual é aplicada com uma taxa de 3% do excedente do lucro tributável em € 1 500 000 até € 7 500 000, 5 % ao lucro tributável situado entre
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os € 7 500 000 e os € 35 000 000 e 7 % para os lucros tributáveis superiores a
€ 35 000000.
Durante os exercícios de 2013 e 2014, a INCM suportou despesas com investigação e desenvolvimento («I&D»), as quais, no seu entendimento, eram suscetíveis
de serem elegíveis para efeitos do Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação
e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE), previsto na Lei n.º 64‑B/2011, de
30 de dezembro.
Neste sentido, relativamente ao exercício de 2014, foi emitida a respetiva declaração, por parte da comissão certificadora SIFIDE, relativa à recomendação de
crédito fiscal decorrentes de atividades de I&D, efetuada naquele exercício, no
montante de € 543 194.
Relativamente às despesas de I&D, consideradas elegíveis em 2015, para efeitos
de benefício fiscal através do SIFIDE, a empresa irá submeter a candidatura no
decorrer do ano de 2016.
As declarações de autoliquidação, da INCM ficam sujeitas a inspeção e eventual
ajustamento pelas autoridades fiscais durante um período de quatro anos.
Nota 55 — Interesses
que não controlam —
Resultado Líquido

Não aplicável.

Nota 56 — Unidades
operacionais
descontinuadas

Não aplicável.

Nota 57 — Entidades
Relacionadas

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 empresas 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.
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Os saldos e transações da INCM com entidades relacionadas são:
Saldos e transações com
entidades relacionadas
em 31 de dezembro de
2015

Empresa
Entidades com Subsidiárias Associadas Empreendimentos Gerência da
Outras
‑mãe controlo conjunto
conjuntos entidade ou
partes
ou influência
nos quais a da respectiva relacionadas
significativa
entidade seja um entidade-mãe
sobre a entidade
empreendedor

Saldos ativos

-

-

-

12

-

-

-

MULTICERT — Serviços
de Certificação Eletrónica

-

-

-

12

-

-

-

Saldos passivos

-

-

-

406

-

-

-

MULTICERT — Serviços
de Certificação Eletrónica

-

-

-

406

-

-

-

Proveitos

-

-

-

11

-

-

-

MULTICERT — Serviços
de Certificação Eletrónica

-

-

-

11

-

-

-

Custos

-

-

-

2 018

-

-

-

MULTICERT — Serviços
de Certificação Eletrónica

-

-

-

2 018

-

-

-

Nota 58 — Ativos
e passivos financeiros

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

58.1. Ativos e passivos
financeiros
Ativos e passivos financeiros

31 de dezembro de 2015
Empréstimos
Investimentos Passivos financeiros
concedidos
detidos
mensurados
e contas a receber até à maturidade pelo custo amortizado

Total

ATIVOS
Ativo não corrente
Outros ativos financeiros

-

5 004

-

5 004

5 004

5 897

-

130

-

130

3 617

-

3 617

-

5 004

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

5 897

41 752

-

51 396

-

-

51 396

41 752

51 396

5 004

-

56 399

5 706

5 706

614

614

PASSIVOS
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
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Ativos e passivos financeiros

31 de dezembro de 2015
Empréstimos
Investimentos Passivos financeiros
concedidos
detidos
mensurados
e contas a receber até à maturidade pelo custo amortizado

Outras contas a pagar
Total do passivo
Valor líquido

Total

3 053

3 053

9 372

9 372

-

9 372

9 372

51 396

(9 372)

47 027

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
16 461

Ativo corrente
Clientes

16 461

-

-

Adiantamentos a fornecedores

121

-

-

121

Outras contas a receber

979

-

-

979
33 710

Caixa e depósitos bancários

33 710

-

-

51 271

-

-

51 271

51 271

5 794

-

57 065

Fornecedores

-

-

5 120

5 120

Adiantamentos de clientes

-

-

73

73

Outras contas a pagar

-

-

3 153

3 153

-

-

8 346

8 346

-

-

8 346

8 346

51 271

5 794

(8 346)

48 719

Total do ativo
PASSIVOS
Passivo corrente

Total do passivo
Valor líquido

58.2. Mensurações
pelo justo valor

Não aplicável.

58.3. Reconciliação das
mensurações de justo
valor do nível 3

Não aplicável.
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Nota 59 — Perspetiva
sobre os riscos em
instrumentos financeiros

página 149

Os riscos a que as organizações se encontram expostas podem ter origem em
fatores externos e internos. A identificação dos riscos relevantes assenta num
conhecimento profundo da organização, da atividade e do mercado onde essa
atividade é desenvolvida. Os riscos materialmente relevantes a que a INCM está
exposta, com base na perspetiva de perda que cada um deles pode representar,
são os seguintes:
› Risco de mercado, o qual inclui três tipos de risco: (i) risco cambial — é o risco
de que o valor de um instrumento financeiro venha a flutuar devido a alterações
nas taxas de câmbio; (ii) risco de taxa de juro — é o risco de que o valor de um
instrumento financeiro venha a flutuar devido a alterações nas taxas de juro do
mercado; e (iii) risco de preço — é o risco de que o valor de um instrumento financeiro venha a flutuar como resultado de alterações nos preços de mercado,
quer essas alterações sejam causadas por fatores específicos do instrumento individual ou do seu emitente, quer por fatores que afetem todos os instrumentos
negociados no mercado.
› Risco de crédito — é o risco de que um participante de um instrumento financeiro não venha a cumprir uma obrigação e faça com que o outro participante
incorra numa perda financeira. A INCM encontra‑se sujeita a risco de crédito que
concede aos seus clientes. Contudo, as vendas a crédito estão sujeitas a regras
que asseguram que estas são efetuadas a clientes com um histórico de crédito
apropriado e que se encontram dentro dos limites da exposição dos saldos máximos pré‑definidos e aprovados para cada cliente.
› Risco de liquidez (também referido como risco de financiamento) — é o risco de
que a empresa venha a encontrar dificuldades na obtenção de fundos para satisfazer compromissos associados aos instrumentos financeiros. O risco de liquidez
pode resultar de uma incapacidade de vender rapidamente um ativo financeiro
no fecho do mercado pelo seu justo valor.
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
auditorias efetuadas pela Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco e os
resultados da auscultação interna efetuada às diversas áreas da INCM.
O Comité de Risco foi criado em 2011 na sequência da necessidade de identificar e monitorizar os riscos da INCM. A sua atuação iniciou‑se numa área de
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intervenção limitada e tem vindo progressivamente a aumentar o seu âmbito
com base num conjunto de normas, das quais se destacam a NP EN ISO 9001,
NP ISO/IEC 27001, NP ISO 31000, ISO 37001, e as normas VISA e MasterCard.
A INCM é uma organização com atividades e operações em vários contextos e
com diferentes níveis de exigência regulamentar e de maturidade.
Durante o ano de 2015, com o objetivo de elevar as preocupações de gestão de
risco aos níveis mais altos de tomada de decisão na INCM, o âmbito de atuação
do Comité de Risco foi redefinido incorporando o conceito de riscos corporativos, passado a denominar‑se Comité de Gestão de Riscos Corporativos. Este
Comité tem como missão o apoio e aconselhamento do conselho de administração, sobre todas as matérias relativas à gestão integrada de riscos corporativos, assegurando a supervisão e acompanhamento da gestão de riscos da INCM
No decorrer do ano, o Comité de Gestão de Riscos Corporativos acompanhou a
definição de uma metodologia transversal de Gestão dos Riscos Corporativos
que agrega todos os riscos relevantes, dos diversos contextos, possibilitando
uma visão integrada do nível de risco a que a INCM está exposta e uma progressão na sua maturidade em gestão de risco, servindo de suporte à tomada de
decisão e adequação da estratégia da empresa.
A Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco é responsável pela eficácia
dos controlos dos processos, apoio ao conselho de administração e aos órgãos
de fiscalização, exercendo as suas funções de um modo independente e objetivo.
A função de auditoria interna tem como missão delinear e realizar auditorias
ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de uma forma independente e
sistemática as atividades e processos críticos, permitindo contribuir para uma
melhoria do desempenho, controlo e governo da INCM.
O reporte hierárquico ao conselho de administração assegura a independência
da função de auditoria interna não tendo, deste modo, as atividades que exerce
qualquer relação de dependência hierárquica ou funcional relativamente aos serviços auditados.
Durante o ano de 2015, de acordo com os novos estatutos da INCM, foi constituído o conselho fiscal. Este órgão inclui nas suas competências dar parecer sobre
todas as matérias relativas a controlo interno, gestão de riscos, reporte financeiro
auditoria interna e externa. O reporte funcional a este conselho veio reforçar a independência no exercício da função da Direção de Auditoria Interna e Controlo
de Risco.
Nota 60 — Ativos
e passivos contingentes

Não aplicável.
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Nota 61 — Eventos
subsequentes relevantes

Não aplicável.

Nota 62 — Divulgações
de natureza não
contabilística

i) Trabalhadores ao serviço:
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Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de
2014 o número médio de trabalhadores ao serviço (da empresa e de todas as
subsidiárias) foi de 651 e de 657, respetivamente.
ii) Honorários e serviços do revisor oficial de contas (ROC):
Os honorários da sociedade de revisores oficiais de contas da INCM entre 31 de
dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, foram os seguintes:
› Relativo à revisão legal das contas — 15,36 milhares de euros.

Nota 63 — Conversão
Contas Estatutárias — IFRS

Não aplicável.
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão em reunião do conselho de administração de 15 de março de 2016.
O Conselho de Administração:
Dr. Rui Carp;
Dr. Rodrigo Lucena;
Eng.º Gonçalo Caseiro.
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12. Considerações Finais

Do ponto de vista metodológico, não ocorreram alterações significativas no âmbito, limite ou método de cálculo dos dados apresentados comparativamente
com os relatórios de sustentabilidade referente aos anos anteriores.
À semelhança de anos anteriores, esta versão do documento não contempla
ainda a tabela de correspondência da Global Reporting Initiative (GRI) no âmbito da prestação de contas às restantes principais partes interessadas da empresa.
Esta tabela será inclusa na versão final, com o devido tratamento gráfico, a disponibilizar publicamente.
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.
Fatores de conversão:
Fonte

Fator de conversão

ERSE

Tipo de consumo

1 m3

0,8404 kg

‑

1l

0,83507 kg

Gasóleo

‑

1l

0,7500 kg

Gasolina

1 MWh

3,6 GJ

Eletricidade
Gás natural

GRI

Gás natural

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho

1 kg

0,0451 GJ

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 CO2e/MWh

Eletricidade

EDP Serviço Universal 2011

222,74 kg CO2e/MWh

Eletricidade

Qualquer questão ou sugestão sobre os conteúdos deste relatório deverá ser remetida para:
Direção de Planeamento e Controlo de Gestão
Avenida de António José de Almeida
1000‑042 Lisboa
Telefone: 217810700
E‑mail: dpc‑pcg@incm.pt
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13. Relatórios, Pareceres e certificação legal
de contas
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I. Síntese (Sumário Executivo)

O presente documento constitui o relatório de boas práticas de governo societário. A sua estrutura segue o manual para elaboração do governo societário para
2015, elaborado pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização
do Setor Público Empresarial (UTAM), assim como as recomendações que esta
Unidade tinha efetuado ao relatório de gestão da INCM, referente a 2014.
Considera‑se que, na globalidade, a INCM cumpre com todas as boas práticas
de governo societário, preocupação esta reforçada com a entrada em vigor do
novo modelo de governance e da nova estrutura orgânica, no início de 2015. É de
realçar, neste campo, a inerente revisão dos Estatutos da Empresa, baseados num
novo modelo de gestão e de fiscalização da sociedade, com o objetivo de aumentar a agilidade e flexibilidade desta instituição.
O compliance legal começou, em 2015, a assumir um papel nefrálgico na organização para fomentar o cumprimento das normas legais e regulamentares, as
políticas e as diretrizes estabelecidas para o setor empresarial do Estado, para
além de outros diplomas específicos que regulamentam a prestação de serviço
público.
Por fim, uma alusão ao grau de cumprimento dos objetivos da Lei do Orçamento
de Estado e do contrato de gestão que, à semelhança do que já tinha ocorrido em
2014, voltaram a ser novamente superados. É de realçar que o conselho fiscal realizou uma avaliação positiva relativamente aos objetivos qualitativos que dependiam de uma apreciação deste órgão, nomeadamente a implementação de um
modelo corporativo de gestão e risco e a proposta de revisão do Regulamento dos
Serviços Sociais, obtendo na uma avaliação global de 2 — resultados superados.
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II. Missão, objetivos e políticas

1. Missão, Visão e Valores

A INCM, 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.
Na prossecução da sua missão a INCM ambiciona alcançar a visão de «ser reconhecida como o fornecedor de produtos e serviços de qualidade 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».
Dos oito séculos de atividade das entidades que lhe deram origem, a empresa
herdou 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:
1. A cultura empresarial;
2. O desenvolvimento sustentável;
3. A responsabilidade para com os seus recursos humanos;
4. Respeito pelos princípios de igualdade de género e não descriminação.
Ser reconhecida como o fornecedor de
produtos e serviços de qualidade
essenciais à sociedade e como promotora
da língua e da língua e da cultura
portuguesa

Figura 1
Componentes do desafio
estratégico da INCM

VISÃO

Desenvolver, produzir e
fornecer bens e serviços que
requerem a incorporação de
elevados padrões de segurança
como garantia da sua
autenticidade e fiabilidade

MISSÃO

VALORES

Cultura empresarial
Desenvolvimento
sustentável
Responsabilidade para com
os seus recursos humanos
Respeito pelos princípios de
igualdade de género e não
descriminação
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2. Políticas e linhas
de ação no âmbito
da  estratégia definida

Do contrato de gestão do conselho de administração celebrado com a
PARPÚBLICA, para o triénio 2014‑2016, constam os seguintes objetivos e respetivos indicadores:

Quadro 1
Objetivos do contrato de gestão
para o triénio 2014‑2016
Objetivos

Indicadores

Quantitativos

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

Avaliação Ponderação

(CMVCM + FSE + CP)/VN

Redução

Ano n < 2013 Não atinge: 1
Atinge: 2

15%

Assegurar a rentabilidade do capital
entregue

EBIT / Ativo fixo líquido

Aumento

Ano n > Ano n‑1

15%

Aumentar a remuneração do capital
acionista

Resultado líquido / (Ativo
total — disponibilidades)

Aumento

Ano n > Ano n‑1

20%

Aprofundar a estratégia de negócio

EBITDA / volume de
negócios

Aumento

Ano n > 2013

20%

2015
2016

Qualitativos

2014

70%
Apresentar propostas de alteração dos
Estatutos da sociedade
Implementação de um modelo
corporativo de gestão de risco

Proposta
Relatório de avaliação

Avaliação positiva Não atinge: 1
Atinge: 2

30%

Avaliação positiva (i)

15%

Proposta de revisão do Regulamento dos
Serviços Sociais

Avaliação positiva (i)

15%

Promover o desenvolvimento de novos
produtos, alargamento da intervenção
na cadeia de valor, e incremento das
exportações

Avaliação positiva (i)

15%

Proposta de revisão do Acordo de
Empresa

Avaliação positiva (i)

15%
30%

(i) 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, serão corrigidas as seguintes situações:
1. Os resultados em cada um dos anos serão expurgados dos custos e proveitos associados à venda de metal amoedado;
2. Os gastos com pessoais incluídos em cada um dos anos serão corrigidos para valores sem reduções remuneratórias;
3. O ano de 2013 será corrigido da reversão da imparidade das obrigações do BPN;
4. O ano de 2014 será corrigido da reversão da imparidade da loja INCM no Brasil;

Em 2015, à semelhança do que já tinha ocorrido em 2014, a INCM voltou a superar todos os objetivos contratualizados no referido contrato de gestão. No quadro
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seguinte é demonstrado o grau de execução de cada objetivo, bem como a sua
respetiva avaliação:
Quadro 2
Cumprimento das orientações do
Contrato de Gestão para 2015
Objetivo

Meta

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

66,64% 62,99%

15,00%

Assegurar a rentabilidade do capital entregue: EBIT / activo fixo
líquido, face a 2014

34,46% 44,38%

15,00%

2

0,30

20,39%

20,00%

2

0,40

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

25,09% 35,39%

20,00%

2

0,40

Implementação de um modelo corporativo de gestão de risco

2015

●

15,00%

2015

●

15,00%

2
2

0,30

Proposta de revisão do Regulamento dos Serviços Sociais
Grau de concretização global:

Objetivos superados

Aumentar a remuneração do capital accionista: resultado líquido 15,52%
/ (activo total — disponibilidades), face a 2014

Dez-15

Ponderação

Avaliação (i) Grau
de concretização
2
0,30

0,30
2,00

(i) Não atinge: 1; Atinge: 2; n/a: Não aplicável;
(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
— Meta anual
—Valor real período acumulado

◯ Não iniciado
◑ Em execução
● Concluído

Grau concretização
1 < GC ≤ 1,50
1,50 < GC ≤ 1,75
1,75 < GC ≤ 2

Avaliação
Objetivos não cumpridos
Objetivos cumpridos
Objetivos superados

Notas:
A primeira monitorização foi realizada com referência a março, uma vez que o primeiro fecho de contas, em 2015, foi correpondente ao
1.º trimestre.
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;
4. O ano de 2015 foi corrigido de gastos relativos a exercícios anteriores e o ano de 2014 foi reexpresso em função dos mesmos gastos.

Os objetivos cuja avaliação dependem de uma apreciação do conselho fiscal foram objetos de um relatório autónomo que expressa de forma evidente o grau
de execução de cada objetivo e que consta no anexo 1 do presente documento.
3. Fatores chave
dos resultados

A política de continuidade de 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 sentidas com especial incidência
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nos últimos anos, continuaram a condicionar a atividade da empresa, tornando
evidente a necessidade de continuar a apostar na eficiência, na inovação e na
competitividade.
Em 2015, a INCM prosseguiu a sua atividade com a aposta 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
atuais, novos serviços, particularmente eletrónicos, e o desenvolvimento de plataformas que garantam transações seguras e confiança nos agentes (privados,
empresas e serviços públicos) continuaram a ser a aposta da empresa em 2015
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 da INCM continuaram a ser, em 2015, as três grandes preocupações da empresa: crescer, melhorar
a eficiência e a competitividade e afirmar a marca, visando potenciar cada um
dos cinco fatores críticos de sucesso para esta organização: (i) capacidade de
desenvolvimento de novos produtos e serviços, (ii) capacidade de penetração
em mercados externos, (iii) capacidade competitiva no mercado, (iv) qualidade
do serviço prestado e a (v) garantia de segurança dos produtos e dos processos
produtivos, tendo sempre como referência os eixos estratégicos de atuação da
empresa (a inovação tecnológica, a qualidade e segurança, o serviço ao cidadão
e a divulgação cultural).
a) Crescer: apostou‑se no crescimento da atividade da empresa, em volume e no
mix de produtos, suportada essencialmente no alargamento da intervenção na
cadeia de valor dos serviços, apoiado em processos de I&D e no aumento das
exportações, tendo presente as competências distintivas e únicas da empresa no
mercado.
b) Melhorar a eficiência e a competitividade: as melhorias da eficiência e da competitividade foram alcançadas por via da redução de custos, da melhoria dos processos de gestão e da adaptação dos recursos humanos às necessidades atuais.
c) Afirmar a marca, enquanto fonte geradora de valor.
Sendo a marca INCM uma fonte de criação de valor foram implementadas diversas ações para que os stakeholders e a sociedade em geral continuem a associar a INCM à «segurança dos produtos e serviços» e à qualidade dos produtos e serviços prestados. Neste campo, a obtenção da certificação Card Quality
Management (CQM), que faz parte do processo global de certificação de cartões
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bancários com chip da MasterCard, em complemento às certificações funcionais
e de segurança já existentes, a renovação para os referenciais ISO 9001 e ISO
14001, a credenciação pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS), em segurança NATO, UE e Nacional, nos graus NATO Secret, Secret UE e Secreto, tiveram especial relevância.
4. Orientações
definidas para o Setor
Empresarial do Estado

A INCM, em 2015, foi abrangida por um conjunto de medidas definidas para
empresas do setor empresarial do Estado (SEE), nomeadamente:
› Foi estabelecida uma reversão gradual da redução remuneratória temporária de
20 % a partir de 1 de janeiro de 2015 (Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro);
› O Orçamento de Estado para 2015 impôs a redução do peso dos gastos operacionais (excluindo subsídios) no volume de negócios da empresa. Previu também que gastos com comunicações, despesas com deslocações, ajudas de custo e alojamento deveriam manter‑se, em 2015, ao nível dos verificados em 31
de dezembro de 2014, excetuando‑se desta regra os aumentos decorrentes de
processos de internacionalização das empresas ou aumento de atividade devidamente justificados e aceites pelas tutelas financeira e setorial. Paralelamente
determinou também que a empresa tivesse que assegurar, em 2015, a redução
dos gastos associados à frota automóvel comparativamente com os gastos em 31
de dezembro de 2014 (Lei n.º 82‑B/2014, de 31 de dezembro);
› Em relação ao endividamento, o Orçamento de Estado para 2015 manteve a
orientação de limitar o acréscimo do endividamento financeiro estabelecendo
3 % como taxa limite máxima do financiamento remunerado corrigido pelo capital social realizado (Lei n.º 82‑B/2014, de 31 de dezembro).
A INCM cumpriu todas as medidas impostas na Lei do Orçamento de Estado de
2015, relativamente aos gastos operacionais das empresas públicas, constantes
no artigo 61.º da Lei n.º 82‑B/2014, de 31 de dezembro, conforme se lê no quadro
seguinte:

Quadro 3
Cumprimento das orientações
da Lei Orçamento de Estado 2014
Objetivo

Redução do número de trabalhadores
Redução do peso dos gastos operacionais (2) no volume de negócios, face a 2014
Gastos com comunicações, despesas com deslocações, ajudas de custo e alojamento
devem manter-se ao nível dos verificados a 31 de dezembro de 2014

Meta Notas
anual

Dez-15 Variação face
à meta de
referência

654

(1)

643

-1,68% 

77,30%

(2)

74,20%

-4,02% 

225 638

-3,64% 

234 149
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Objetivo

Meta Notas
anual

Dez-15 Variação face
à meta de
referência

63 272

(3)

56 840

-10,17% 

Despesas com comunicações devem manter-se ao nível dos verificados a 31 de
dezembro de 2014

170 877

(4)
(5)

168 798

-1,22% 

Redução de gastos associados à frota automóvel comparativamente com os gastos a
31 de dezembro de 2014

155 163

146 605

-5,52% 

Despesas com deslocações, ajudas de custo e alojamento devem manter-se ao nível
dos verificados a 31 de dezembro de 2014 — apenas atividade corrente

Notas:
(1) Meta definida através do despacho n.º 2219/14-SET, de 30 de outubro de 2014. Inclui apenas ativos, excluindo ACIP (acordos de
cedência de interesse público)
(2) Excetuam-se os valores das indemnizações pagas por rescisão, bem como as reexpressões de gastos relativos a exercícios anteriores
(3) A INCM através do despacho n.º121 — 15/SET, ficou excecionada dos valores referentes a processos de internacionalização ou
aumento de atividade
(4) Foram acrescidos ao ano de 2014, € 8 752,51 referentes à regularização de gastos do exercício de 2013, que por lapso tinham sido
aqui lançados (documento 9000000892)
(5) Foram deduzidos ao ano de 2015, € 2 762,39 referentes a uma nota de crédito lançada incorretamente na conta 63 (documento 6586)

Para além dos diplomas legais relativos especificamente à atividade da INCM,
foram tidos em atenção o conjunto de legislação sobre os gestores públicos e
outros diplomas legais e atos administrativos que estabelecem regras, recomendações e decisões de natureza fiscal ou outras orientações.
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III. Estrutura de capital

1. Divulgação da estrutura de capital
O capital social da INCM é de 30 000 000,00 euros e é representado por
6 000 000 ações escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de
5 euros, sendo as participações representativas do capital social detidas a 100 %
pela Parpública, SGPS, S. A.
Sendo uma sociedade cujos títulos não são objeto de negociação pública, nem
elabora contas consolidadas, mas fazendo parte do perímetro de consolidação
da PARPÚBLICA, SGPS, S. A., a INCM cumpre com o disposto no Decreto‑Lei
n.º 35/2005, de 17 de fevereiro.
2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e ou transmissibilidade
das ações
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 (DGTF) ou por outras sociedades de capitais exclusivamente públicos (cfr. n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto‑Lei n.º 170/99, de 19 de maio).
3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da entidade e possam conduzir a eventuais restrições
Esta questão não é aplicável à INCM, tendo em conta a sua natureza jurídica — sociedade anónima de capitais públicos integralmente detidos pelo estado.

RELATÓRIO de Governo Societário 2015 O valor da segurança

página 201

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e ou coletivas (entidade)
que, direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras entidades,
com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis, bem
como da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o efeito estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC) nos seus artigos 447.º e 448.º
[vide alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de
outubro].
A INCM detém 450 000 ações com o valor nominal de 1 euro, o equivalente
a uma participação de 20 % na empresa Multicert — Serviços de Certificação
Eletrónica, S. A., cujo capital social é de 2,25 milhões de euros e os capitais próprios, em 2015, ascenderam aos 1,6 milhões de euros.
2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da
participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional
[vide alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro].
Não existiram quaisquer aquisições ou alienações de participações sociais, assim como não houve participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional.
3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos
de administração e de fiscalização, nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC.
Este ponto não tem aplicabilidade na INCM dada a sua natureza jurídica — sociedade anónima de capitais públicos integralmente detidos pelo estado —, donde
se conclui, por maioria de razão, que os membros dos órgãos de administração
e fiscalização não detêm quaisquer ações e obrigações do capital da sociedade.
4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a entidade.
A INCM integra o conselho de administração da empresa Multicert e é representada pelo Sr. Dr. Alcides Gama, diretor Comercial e de Marketing da INCM.
Entre a INCM e a Multicert existem relações de natureza comercial enquanto
cliente e fornecedor. A INCM elabora um dossier de preços de transferência
interna, no qual se verifica que as operações vinculadas entre as entidades observam os princípios da plena concorrência e, como tal, não se efetua nenhum
ajustamento ao nível fiscal.
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V. Órgãos Sociais e Comissões

Durante o ano de 2015, os órgãos sociais da INCM integraram a Assembleia
geral, o conselho de administração, o conselho fiscal e o revisor oficial de contas.
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.
Os órgãos sociais da empresa iniciaram as suas funções a 4 de julho de 2014,
exceto o conselho fiscal o qual foi nomeado a 30 junho de 2015.
Foram eleitos para o período 2014‑2016.
A. Assembleia Geral

1. Composição da mesa da assembleia geral

Quadro 4
Remunerações da Assembleia
Geral
Mandato

Cargo

Nome

(Início-fim)

2014-2016

Presidente

2014-2016
2014-2016

Maria Amália Freire de
Almeida

Valor da
senha
fixado
(€)

Remuneração anual 2015 (€)
Bruto
(1)

Reduções
remuneratórias
(2)

Reversão
remuneratória
(3)

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

575

1 150

92

1.058

Vice-presidente Ana Paula da Costa
Ribeiro

470

940

75

865

Secretário

375

750

53

698

Catarina Charters de
Amaral Homem

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só
podem ser tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas,
e indicação dessas maiorias.
Esta questão é irrelevante no que respeita à INCM, em virtude do respetivo capital social ser detido integralmente por um único acionista, o Estado. De qualquer
modo, acrescenta‑se que ao nível estatutário não são previstas quaisquer deliberações que só possam ser tomadas por maioria qualificada.

B. Administração
e Supervisão

1. Identificação do modelo de governo adotado.
De acordo com os princípios de bom governo das empresas do setor empresarial do Estado, referidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, a
INCM tem implementadas estruturas de administração e fiscalização ajustadas
à sua dimensão e complexidade.
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O ambiente de controlo interno da INCM é sustentado pelo modelo de governança da sociedade consolidado na sua estrutura organizativa, que delimita a atribuição de autoridade e responsabilidade, ao nível estratégico, tático e
operacional.
A INCM é gerida de acordo com o modelo de governo latino reforçado —
assembleia geral de acionistas, conselho de administração, conselho fiscal e revisor oficial de contas. Esta alteração foi ao encontro das orientações do acionista
para fortalecer as estruturas de controlo nos modelos de governo das empresas
do Estado (Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
O modelo adotado na INCM assegura uma efetiva segregação entre as funções
de administração executiva e de fiscalização.
O conselho de administração é o órgão responsável pela aprovação dos objetivos
e políticas de gestão, elaboração e aprovação do plano estratégico e de negócio e
relatório de gestão anual, e por estabelecer a organização interna da empresa elaborando os regulamentos e as instruções que julgue convenientes. A comunicação corporativa é assim, apoiada no conjunto de normas de aplicação permanente
e de deliberações do conselho de adminstração, que permitem a clarificação de
instruções, estabelecem níveis de responsabilidade e implementam medidas para
validação de processos.
As funções de fiscalização cabem ao conselho fiscal e ao revisor oficial de contas.
De entre as competências do conselho fiscal este deve dar parecer sobre todas as
matérias relativas a controlo interno, gestão de riscos, reporte financeiro, auditoria externa e auditoria interna. Ao revisor oficial de contas, para além das atribuições previstas na lei, compete emitir os pareceres previstos no sistema de controlo interno da administração financeira do estado e do setor público empresarial.
2. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação
e substituição dos membros, consoante aplicável, do conselho de administração,
do conselho de administração executivo e do conselho geral e de supervisão.
Compete à assembleia geral nos termos da alínea d) n.º 2 do artigo 12.º dos
Estatutos da INCM, aprovados a 31 de dezembro de 2015, eleger os titulares dos
órgãos sociais, mantendo‑se, neste ponto, a redação dos estatutos revogados e
que vigoraram durante o ano 2015.
O presidente do conselho de administração poderá ser substituído nas suas faltas e impedimentos pelo vogal que, para o efeito, o conselho haja designado de
acordo com n.º 2 do artigo 18.º do referido estatuto. As substituições dos restantes membros serão remetidas para a legislação aplicável.
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3. Caracterização da composição, consoante aplicável, do conselho de
administração
O conselho de administração é composto por um número fixo de três membros
executivos, um presidente e dois vogais, sendo o primeiro designado pela assembleia geral, de acordo com o artigo 16.º dos Estatutos da INCM em vigor.
Os mandatos têm duração de três anos com possibilidade de renovação, conforme o estabelecido no n.º 1 do artigo 9.º do referido estatuto.
O conselho de administração é constituído pelos seguintes elementos: Dr. Rui
Carp, enquanto presidente, e Dr. Rodrigo Lucena e Eng.º Gonçalo Caseiro, enquanto vogais, com a responsabilidade de garantir o bom governo da empresa.
Quadro 5
Composição do Conselho
de Administração
Mandato

Cargo

Nome

Designação

2014-2016

Presidente

Rui Carlos Alvarez Carp

Ata 39 da AG 4 de julho de 2014

INCM

D

2014-2016

Vogal

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

Ata 39 da AG 4 de julho de 2014

INCM

D

2014-2016

Vogal

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro Ata 39 da AG 4 de julho de 2014

INCM

D

(Início-fim)

Forma

OPRLO (1)

Data Entidade Pagadora (O/D)

(1) O/D — Origem/Destino

4. Distinção dos membros executivos e não executivos do conselho de
administração.
O conselho de administração da INCM é composto apenas por membros
executivos.
5. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros,
consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho geral e de supervisão e do conselho de administração executivo. Deverão especificamente ser
indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos
[vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro].
Os elementos curriculares dos membros do conselho de administração
encontram‑se no anexo 2, do presente documento.
Tal como decorre do modelo de governo descrito anteriormente, a administração
da empresa compete ao conselho de administração, órgão executivo, não existindo, por conseguinte, conselho geral e de supervisão e conselho de administração
executivo.
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6. Apresentação de declaração de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção‑Geral de Finanças (IGF),
de quaisquer participações patrimoniais que detenham na entidade, assim como
quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse [vide artigo 52.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de
outubro].
As declarações sobre participações patrimoniais dos membros do órgão de administração ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização e à Inspeção
‑Geral de Finanças em como não existem relacionamentos suscetíveis de gerar
conflito de interesses encontram‑se no anexo 3 do presente documento.
7. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e
significativas, dos membros, consoante aplicável, do conselho de administração,
do conselho geral e de supervisão e do conselho de administração executivo com
acionistas.
Não existem relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do conselho de administração com o acionista, conforme
as declarações sobre a abstenção em decisões que envolvam o interesse próprio
que se encontram no anexo 4 do presente documento.
8. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de
competências entre os vários órgãos sociais, comissões e ou departamentos da
entidade, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da administração quotidiana da entidade.
O presidente do conselho de administração da INCM, Dr. Rui Carp, tem sob a
sua alçada a Unidade de Publicações, a Direção Financeira, a Direção Comercial
e de Marketing, na vertente de Comunicação e Imagem, a Direção de Auditoria
Interna e Controle de Risco, a Direção de Segurança e Apoio Geral, na vertente
de segurança, o Museu e Biblioteca e a relação com as organizações representativas dos trabalhadores.
O vogal do conselho de administração da INCM, Dr. Rodrigo Lucena, é responsável pela Unidade de Moeda, pela Unidade de Contrastarias, pela Direção de
Serviços Jurídicos, pela Direção de Segurança e Apoio Geral, na vertente de
apoio geral, pela Direção de Recursos Humanos e pelo Serviço de Logística.
É ainda responsável pelo Comité de Ética, pelo Comité de Igualdade de Género
e pelo Comité de Sustentabilidade.
O vogal do conselho de administração da INCM, Eng.º Gonçalo Caseiro, tem a
seu cargo a Unidade Gráfica, a Direção Comercial e de Marketing, na vertente de
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Desenvolvimento de Novos Negócios e Call Center, a Direção de Planeamento
e Controlo de Gestão, a Direção de Engenharia e Laboratórios, a Direção de
Sistemas de Informação, a Direção de Compras e o CISO. É também responsável pelo Comité de Novos Produtos e Internacionalização, pelo Comité para a
Competitividade, pelo Comité de Segurança e pelo Comité de Gestão de Riscos
Corporativos.
A informação sobre delegação de competências encontra‑se no anexo 5 do presente relatório.
Da 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.
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Figura 2
Organograma INCM
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modelo de Go

Figura 3
Modelo de Governance INCM
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UPB — Unidade de Publicações
Missão: assegurar a edição de obras essenciais da cultura nacional e universal,
contribuindo para preservar, promover e ampliar o património bibliográfico da
língua portuguesa e assegurar a edição do jornal oficial — Diário da República.
UGF — Unidade Gráfica
Missão: desenvolver e fornecer produtos ou soluções gráficas de acordo com as
normas e os requisitos dos clientes.
UMD — Unidade de Moeda
Missão: assegurar a produção de moeda metálica para o Estado Português.
UCO — Unidade de Contrastarias
Missão: garantir o cumprimento das disposições previstas no regulamento das
Contrastarias e demais legislação aplicável, assegurar a representação do Estado
Português na Convenção de Metais Preciosos e das constratarias portuguesas na
Associação Internacional das Contrastarias, bem como prestar apoio técnico ao
Estado Português em matéria de contrastarias.
DSA — Direção de Segurança e Apoio Geral
Missão: garantir a segurança das pessoas e bens, assegurar a gestão das obras de
reparação, conservação e manutenção de edifícios em áreas não fabris e a prestação de outros serviços de apoio geral, bem como a gestão da correspondência
e do arquivo corrente da empresa.
DFI — Direção Financeira
Missão: gerir e aplicar recursos financeiros com base no rigor, custo e risco, bem
como garantir o registo e controlo dos fluxos económico‑financeiros e o cumprimento das obrigações regulamentares e fiscais da INCM.
DEL — Direção de Engenharia e Laboratórios
Missão: prestar serviços de engenharia, automação, integração de sistemas e manutenção industrial nas áreas fabris das unidades de negócio, bem como prestar
serviços de laboratório e de metrologia de modo a garantir a qualidade dos produtos e processos de produção certificados.
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DRH — Direção de Recursos Humanos
Missão: assegurar a gestão técnica e administrativa dos recursos humanos bem
como o apoio social e as condições de segurança e de saúde no trabalho.
DCM — Direção Comercial e Marketing
Missão: gerir a atividade comercial e de marketing das áreas gráfica e moeda, as
lojas e a comunicação institucional.
DSI — Direção de Sistemas de Informação
Missão: desenvolver e gerir todos os sistemas de informação e de infraestrutura
tecnológica da INCM, apostando na qualidade, segurança e inovação tecnológica, aplicando as melhores práticas vigentes no mercado.
SLG — Serviço de Logística
Missão: assegurar a gestão da cadeia logística da INCM.
DJU — Direção de Serviços Jurídicos
Missão: defender e valorizar os interesses da INCM, prestando apoio jurídico à
atividade de todos os seus órgãos e serviços.
DCP — Direção de Compras
Missão: assegurar o processo de aquisição de todos os produtos, matérias‑primas,
bens e serviços necessários para a INCM desenvolver a sua atividade e garantir
as melhores alternativas em termos de preço, prazos e condições contratuais.
DPC — Direção de Planeamento e Controlo de Gestão
Missão: assessorar o conselho de administração na definição das linhas estratégicas da empresa e dos processos de governance, apoiar todos os stakeholders
no processo de tomada de decisão, bem como garantir a manutenção e evolução
do Sistema de Gestão da Qualidade e das Certificações.
DAI — Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco
Missão: delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de uma forma independente e sistemática as atividades e processos
críticos, permitindo contribuir para uma melhoria do desempenho, controlo e
governance da INCM.
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CISO — Chief Information Security Officer
Missão: garantir a segurança da informação.
M&B — Museu e Biblioteca
Missão: gerir o museu da INCM, a biblioteca e o arquivo histórico.
Comités
Os comités são os órgãos não executivos que desenvolvem uma atividade transversal em várias áreas da empresa, onde têm acento elementos das diversas unidades orgânicas da empresa, constituindo‑se como órgão agregador das diferentes competências da empresa no desenvolvimento de atividades específicas.
Existem, com a reorganização orgânica levada a cabo, 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 trabalhos com um conjunto permanente de responsáveis nomeados, no qual o 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 exemplos 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 Gestão de
Risco Corporativo. 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 relevância da agenda, a qual é determinada pela monitorização
dos programas e projetos de acordo com metodologia do Project Management
Office (unidade criada no decorrer de 2014) e não pelo número de reuniões realizadas/ planeadas.
9. Caracterização do funcionamento do conselho de administração, do conselho geral e de supervisão e do conselho de administração executivo, indicando
designadamente:
a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às
reuniões realizadas:
Durante o ano de 2015 foram realizadas 54 reuniões do conselho de administração (CA), as quais contaram com a seguinte assiduidade dos seus membros:
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Nome

Quadro 6
Grau de assiduidade de cada
membro do CA

Nº presenças em
reuniões do CA

Rui Carlos Alvarez Carp

51

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

52

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

49

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo,
e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício.
Os membros do conselho de administração da INCM que exerceram funções em
2015 não desempenham quaisquer outras funções remuneradas em acumulação.
c) Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos
administradores executivos e critérios pré‑determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos
A administração da empresa compete ao conselho de administração, órgão executivo, não existindo órgãos com funções de supervisão no modelo de governo
em vigor. O acionalista avaliará o desempenho do conselho de administração
tendo por referência os objetivos e indicadores contantes no contrato de gestão
(vide ponto II.2 do presente documento).
d) Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação das comissões, composição de cada uma delas assim como as
suas competências e síntese das atividades desenvolvidas no exercício dessas
competências.
Não existem comissões no órgão de administração da INCM.
1. Identificação do conselho fiscal:

C. Fiscalização

Para o triénio 2014‑2016 foram eleitos por deliberação da Assembleia Geral,
em 30 de junho de 2015, os membros do Conselho Fiscal composto por três
membros efetivos e um suplente, tendo sido o seu presidente designado pela
assembleia geral.
Quadro 7
Estatuto remuneratório
do Conselho Fiscal
Mandato

Cargo

Nome

Designação
Forma (1)

(Início-fim)

Data

Estatuto
remuneratório
fixado mensal (€)

2014-2016

Presidente Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira

Ata 41 DUE 30 de junho de 2015

1 293,92

2014-2016

Vogal

Ata 41 DUE 30 de junho de 2015

970,44

António Manuel Gracês Almeida
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Cargo

Nome

Designação
Forma (1)

(Início-fim)

Data

Estatuto
remuneratório
fixado mensal (€)
970,44

2014-2016

Vogal

Maria Fernanda de Sousa Rebelo Lopes Pires Borges Ata 41 DUE 30 de junho de 2015

2014-2016

Suplente

Maria João Dias Pessoa de Araújo

Ata 41 DUE 30 de junho de 2015

-

Número estatutário mínimo e máximo de membros – [número mínimo] / [número máximo]
Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D)

2. Identificação, consoante aplicável, dos membros do conselho fiscal, da comissão de auditoria, do conselho geral e de supervisão ou da comissão para as
matérias financeiras que se considerem independentes, nos termos do n.º 5 do
artigo 414.º, do CSC.
Todos os membros do conselho fiscal da INCM cumprem os requisitos de independência impostos pelo n.º 5 do artigo 414.º do CSC e os vogais cumprem os
requisitos previstos no n.º 4 do mesmo artigo do CSC.
Todos os membros do conselho fiscal da INCM são independentes já que não
estão associados a qualquer grupo de interesses específicos na sociedade e não
são susceptíveis de ser influenciados nas suas isenções de análise e decisão, nomeadamente porque não participam no capital da sociedade nem exercem os
cargos há mais de dois mandatos, contínua ou intercaladamente.
3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros
do conselho fiscal, da comissão de auditoria, do conselho geral e de supervisão
ou da comissão para as matérias financeiras e outros. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos
5 anos.
Os elementos curriculares dos membros do conselho fiscal encontram‑se no
anexo 6, do presente documento.
4. Caracterização do funcionamento do conselho fiscal, da comissão de auditoria,
do conselho geral e de supervisão ou da comissão para as matérias financeiras,
indicando designadamente, consoante aplicável:
a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de
cada membro.
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Quadro 8
Caracterização do funcionamento
do Conselho Fiscal
Número Data
de
reuniões

Atas Local de
Atividade relevante
realização

Intervenientes na
reunião

Ausências dos membros
do órgão de fiscalização

1

7 de julho
de 2015

N.º 1 DGTF

Análise de documentação e
planificação de trabalhos

Membros do CF

Não se verificaram
ausências.

2

29 de julho
de 2015

INCM

Reunião na INCM a convite da
administração, para apresentação e
distribuição de documentação.

Membros do CF,
dois administradores
(Dr. RC e Eng. GL) e
os diretores das áreas
Financeira, Auditoria
Interna, Planeamento e
Controlo, e o ROC.

Não se verificaram
ausências.

3

10 de
setembro
de 2015

N.º 2 DGTF

Análise da informação e da
documentação recebida pelos
membros do CF em 29 de julho
de 2015 na reunião tida com dois
Administradores (Dr. RC e Eng. GL)
e os diretores das áreas Financeira,
Auditoria Interna, Planeamento
e Controlo, e com o ROC, e
planificação de trabalhos. Parecer
sobre o Plano de Auditoria.

Membros do CF.

Não se verificaram
ausências.

4

17 de
setembro
de 2015

N.º 3 INCM

Reuniões pessoais com: diretor da
Auditoria Interna e Controlo do
Risco, diretora do Planeamento
e Controlo de Gestão, Diretor
Financeiro e de Gestão, ROC
Dr. António Belém, onde de forma
exaustiva se recolheu, e pediu,
informação sobre a situação
da INCM. Decisão de propor à
assembleia geral a eleição da firma
António Maria Velez Belém, SROC
nº 96, Unip., L.da, para a função de
ROC da INCM.

Membros do CF, diretor Não se verificaram
da Auditoria Interna
ausências.
e Controlo do Risco,
Dr. José Vieira; diretora
do Planeamento e
Controlo de Gestão,
Dr.ª Paula Pedro; diretor
Financeiro e de Gestão,
Dr. Carlos Rodrigues;
ROC Dr. António Belém.

5

27 de
outubro
de 2015

Reunião realizada na INCM
a convite do então diretor de
Auditoria Interna, sobre o Modelo
de Gestão do Risco Corporativo.

Membros do CF e o
diretor da Auditoria
Interna e Controlo do
Risco, Dr. José Vieira.

6

14 de
dezembro
de 2015

INCM

N.º 4 DGTF

Aprovação pelo CF do parecer sobre Membros do CF.
o Plano de Atividades e Orçamento
(PAO) para 2016. Análise de dados
fornecidos na reunião realizada na
INCM entre o CF e o diretor de
Auditoria Interna, em 27 de outubro,
sobre o Modelo de Gestão do Risco
Corporativo.

Não se verificaram
ausências.

Não se verificaram
ausências.
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b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo,
e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício.
A informação aqui pretendida encontra‑se descrita nos elementos curriculares
dos elementos do conselho fiscal. Apenas o Dr. António Almeida desempenhou
o cargo de presidente e secretário da mesa da assembleia geral da empresa
ENI — Gestão de Planos Sociais, S. A., em liquidação, em simultâneo com o cargo
de vogal do conselho fiscal da INCM.
c) Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização
para efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo.
O auditor externo não presta serviços adicionais, consequentemente o Conselho
Fiscal não teve intervenção em processos de contratação de serviços adicionais.
d) Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da comissão para as
matérias financeiras.
O órgão de fiscalização, em modelo que não inclui ROC como membro do
Conselho Fiscal, não desempenhou outras funções.
D. Revisor Oficial
de Contas (ROC)

1. Identificação, membros efetivo e suplente:
Foi eleito para o triénio 2014‑2016 o revisor oficial de contas 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, com o registo
n.º 20161420 na CMVM.
O revisor suplente é António Andrade Gonçalves e Associados da Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da (ROC n.º 948).
2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em
que o ROC presta contas à entidade.
O ROC poderá exercer funções de revisão legal das contas junto da INCM, considerada como entidade de interesse público [cfr. alínea l) do artigo 3.º da Lei
n.º 148/2015, de 9 de setembro], no limite, até completar três mandatos, ou seja,
9 anos [cfr. n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro].
Considerando que o mesmo já se encontra a exercer funções desde 2011, tendo
agora um mandato para o triénio de 2014/2016, (cfr. deliberação da assembleia
geral de 13 de outubro de 2015), o mesmo poderá continuar na INCM até ao
ano 2019. No entanto, este período máximo de exercício de funções pode ser
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excecionalmente prorrogado até um máximo de 10 anos, desde que seja aprovado pelo órgão competente, sob proposta fundamentada do órgão de fiscalização
(cfr. n.º 4, do artigo 54.º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro).
3. Indicação do número de anos em que a SROC e ou o ROC exerce funções
consecutivamente junto da entidade/grupo, bem como indicação do número de
anos em que o ROC presta serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se
refere o presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em
referência.
Quadro 9
Mandatos ROC
Mandato

Cargo

Identificação SROC/ROC

(Iníciofim)

Nome

2014-2016 Efetivo

António Maria
Velez Belém, SROC.
Unipessoal, L.da

Designação

Número
de
inscrição
na OROC

Número Forma
de
(1)
registo
na
CMVM

96 20161420

Data Contratada

Número
Número
de
de
anos de mandatos
funções exercidos
exercidas
na
no grupo sociedade

AG

4 de julho de
2014

1 280,00
+ iva

-

2

Representante António Maria Velez
Belém, ROC

768

-

AG

4 de julho de
2014

-

-

2

Suplente

948

-

AG

4 de julho de
2014

-

-

2

96 20161420

AG

28 de maio de
2012

1 280,00
+ iva

1

2012-2014 Efetivo

António Joaquim
Andrade Gonçalves
António Maria
Velez Belém, SROC.
Unipessoal, L.da

Representante António Maria Velez
Belém, ROC.

768

-

AG

28 de maio de
2012

-

1

Suplente

948

-

AG

28 de maio de
2012

-

1

DUE 26 de dezembro
de 2011

1 250,00
+ iva

-

2011-2012 Efetivo

António Joaquim
Andrade Gonçalves
António Maria
Velez Belém, SROC.
Unipessaoal, L.da

96 20161420

Representante António Maria Velez
Belém, ROC.

768

-

DUE 26 de dezembro
de 2011

-

-

Suplente

948

-

DUE 26 de dezembro
de 2011

-

-

António Joaquim
Andrade Gonçalves

Legenda : (1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D)
Quadro 10
Remuneração ROC
Nome

António Maria Velez Belém, SROC. Unipessoal, L.da

Remuneração anual 2015 (€)
Bruta
(1)

Reduções
remuneratórias
(2)

Reversão
remuneratória
(3)

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

15 360,00 + iva

0

0

15 360,00 + iva
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4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e ou prestados
pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável.
Não existem outros serviços prestados pela SROC à INCM.
1. Identificação do auditor externo

E. Auditor Externo
Quadro 11
Remuneração Auditor Externo
Identificação do auditor externo
(SROC/ROC)
Nome

Contratação

Número de Número de Data
inscrição registo na
na OROC CMVM

Grant Thornton 67
& Associados,
SROC, L.da

314

6 de março
de 2015

Remuneração anual (€)
Período

Valor da
prestação
de serviços
contratada (1)

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

2 exercícios 7 475,00 + iva por 0
exerc.

0

7 475,00 + iva
por exerc.

A este respeito, importa mencionar que o auditor externo, embora tenha sido
contratado por dois anos, apenas iniciou funções no ano de 2015.
2. Explicitação da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como
indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa avaliação é feita.
A política de rotação de funções do auditor externo segue o que legalmente se
encontra definido, nomeadamente o estipulado no artigo 54.º do Estatuto da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e nos estatutos da INCM.
A representação do auditor externo no cumprimento das suas funções é assegurada pelo Dr. Carlos Lisboa Nunes (ROC n.º 427).
O órgão responsável pela avaliação do auditor externo é a Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas que determina as regras e periodicidade de avaliação.
3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor
externo para a entidade e ou para entidades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos
de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua
contratação.
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A Grant Thornton & Associados — SROC, L.da, nunca prestou para a INCM quaisquer outros serviços distintos dos de auditoria.
4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade e ou por
pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação da percentagem respeitante aos seguintes serviços, apresentada segundo o formato
seguinte:
Não existem outros valores pagos ao auditor externo a título de revisão de contas, serviços de consultadoria fiscal ou outros, para além dos serviços de auditoria externa mencionados no n.º 1 deste ponto.
Quadro 12
Remuneração Anual paga à SROC

Remuneração paga à SROC (inclui contas individuais e consolidadas)
Valor dos serviços de revisão de contas

‑

‑

Valor dos serviços de consultadoria fiscal

‑

‑

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores

‑

‑

Total pago pela entidade à SROC

‑

‑

Por entidades que integrem o grupo (inclui contas individuais e consolidadas)
Valor dos serviços de revisão de contas

‑

‑

Valor dos serviços de consultadoria fiscal

‑

‑

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores

‑

‑

Total pago pelas entidades do grupo à SROC

‑

‑

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

A. Estatutos e Comunicações

1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da entidade:
É aplicável à INCM, nesta matéria, o disposto no artigo 36.º do Decreto‑Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro. Este diploma legal determina que, uma vez que
se trata de uma empresa pública sob a forma de sociedade comercial, a alteração
dos seus estatutos é realizada nos termos do Código das Sociedades Comerciais,
devendo os respetivos projetos de alteração ser devidamente fundamentados e
aprovados pelo titular da função acionista.
2. Caracterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na entidade:
De modo a permitir aos colaboradores da INCM e às diversas entidades externas
um meio para participação de questões ou potenciais irregularidades está definido e implementado um canal de comunicação para o Comité de Ética da INCM,
pelo e‑mail: etica@incm.pt.
Os processos encaminhados para o Comité de Ética são alvo de análise e de
averiguação. Caso sejam encontrados indícios de atos ilegais, fraudulentos ou de
corrupção serão accionados os mecanismos necessários à instauração de processos internos e ou comunicação às entidades externas competentes.
Este canal de comunicação é aludido no próprio Código de Ética e no Plano
de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, ambos divulgados em:
http://intranet/empresa/Paginas/etica.aspx.
3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas
existentes com vista à mitigação e prevenção de 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 controlos 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.

B. Controlo interno
e gestão de riscos

1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SCI) compatível com a dimensão e complexidade da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes para a
entidade).
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Tal como já foi referido anteriormente no ponto V.B.1, o ambiente de controlo
interno da INCM é sustentado pelo modelo de governança da sociedade consolidado na sua estrutura organizativa, que delimita a atribuição de autoridade
e responsabilidade, ao nível estratégico, tático e operacional, assegurando uma
efetiva segregação entre as funções de administração executiva e de fiscalização.
O sistema de controlo interno está suportado:
› No conjunto de normas de aplicação permanente e de deliberações do conselho
de administração, que permitem a clarificação de instruções, estabelecem níveis
de responsabilização e implementam medidas para validação de processos;
› No manual do sistema integrado de gestão (SIG) que integra procedimentos
e instruções de trabalho devidamente documentadas, sendo exemplos disso o
manual dos recursos humanos e o manual do sistema de gestão de segurança
de informação;
› Na estrutura orgânica de empresa.
Destaca‑se, a nível tático, o Comité de Gestão de Riscos Corporativos, órgão não
executivo, que tem como missão o apoio e aconselhamento do conselho de administração, sobre todas as matérias relativas à gestão integrada de riscos corporativos, assegurando a supervisão e acompanhamento da gestão de riscos da INCM.
2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida.
Auditoria Interna
e Controlo de Risco

A Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco (DAI) é responsável pela
eficácia dos controlos dos processos, apoio ao conselho de administração e ao
revisor oficial de contas e conselho fiscal, exercendo as suas funções de um modo
independente e objetivo. A função de auditoria interna tem como missão delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de uma
forma independente e sistemática as atividades e processos críticos, permitindo contribuir para uma melhoria do desempenho, controlo e governo da INCM.
O controlo interno é baseado nos aspetos relativos ao ambiente de controlo, avaliação e gestão dos riscos, atividades de controlo, informação/comunicação e
monitorização /acompanhamento.
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As atividades desenvolvidas pela Direção de Auditoria Interna e Controlo de
Risco, têm como finalidade e propósito responder aos seguintes requisitos do
controlo interno:
› A confiança e integridade da informação;
› A conformidade com os planos, procedimentos, leis e regulamentos;
› A salvaguarda dos ativos;
› O uso económico e eficiente dos recursos;
› A execução (cumprimento) dos objetivos e metas estabelecidos;
› Avaliação dos processos de gestão de riscos;
› O apoio ao conselho de administração e ao conselho fiscal/consultoria interna
e governo da sociedade.
Comité de Gestão
de Riscos Corporativos

O Comité de Risco foi criado em 2011 na sequência da necessidade de identificar e monitorizar os riscos da INCM. A sua atuação iniciou‑se numa área de
intervenção limitada e tem vindo progressivamente a aumentar o seu âmbito
com base num conjunto de normas, das quais se destacam a NP EN ISO 9001,
NP ISO/IEC 27001, NP ISO 31000, ISO 37001, e as normas VISA e MasterCard.
Durante o ano de 2015, com o objetivo de elevar as preocupações de gestão de
risco aos níveis mais altos de tomada de decisão na INCM o âmbito de atuação
do Comité de Risco foi redefinido incorporando o conceito de riscos corporativos,
passado a denominar‑se Comité de Gestão de Riscos Corporativos.

Conselho Fiscal

As funções de fiscalização cabem ao conselho fiscal e ao revisor oficial de contas.
De entre as competências do conselho fiscal este deve dar parecer sobre todas as
matérias relativas a controlo interno, gestão de riscos, reporte financeiro, auditoria externa e auditoria interna.

Revisor Oficial de Contas

Ao revisor oficial de contas, para além das atribuições constantes da lei, compete
a emissão dos pareceres previstos no sistema de controlo interno da administração financeira do Estado e do setor público empresarial.
3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da entidade, este deve incluir a definição de níveis de risco considerados aceitáveis e
identificar as principais medidas adotadas.
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Durante o ano de 2015, o Comité de Gestão de Riscos Corporativos acompanhou
a definição de uma metodologia de gestão dos riscos corporativos que agrega
todos os riscos relevantes, dos diversos contextos, possibilitando uma visão integrada do nível de risco a que a INCM está exposta e uma progressão na sua
maturidade em gestão de risco, servindo de suporte à tomada de decisão e adequação da estratégia da empresa.
4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e ou funcional face a outros órgãos ou comissões da entidade.
A Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco (DAI) tem reporte hierárquico ao conselho de administração e funcional ao conselho fiscal. Desta forma, encontra‑se assegurada a sua independência não tendo qualquer relação
de dependência hierárquica ou funcional relativamente aos serviços auditados
(v. figura 2).
O diretor da DAI, foi em 2015, o gestor do Comité de Gestão de Riscos
Corporativos, competindo‑lhe a coordenação executiva e a supervisão das medidas decididas por este órgão.
5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.
Existem ainda as seguintes áreas funcionais com competências no controlo de
riscos:
Unidades orgânicas

Implementação das ações de mitigação.

Responsável risco

Monitorização e definição de ações de mitigação.

DPC

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

Comité de Gestão de Riscos
Corporativos

Supervisão e acompanhamento da gestão de riscos.

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a entidade se expõe no exercício da atividade.
A INCM é uma organização com atividades e operações em vários contextos e
com diferentes níveis de exigência regulamentar e de maturidade.
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Foram definidos, para a INCM, os seguintes contextos de riscos:
Figura 4
Contextos de riscos para a INCM

Estratégicos
Governo da sociedade

Modelo de negócio

Reputação e imagem
O risco da empresa não conseguir que as
suas partes interessadas percecionem os
seus valores e princípios, a qualidade e
segurança dos seus produtos e serviços, ou
de ser prejudicada por perceções negativas
quantos a estes fatores

Concorrência e mercado
Ações da concorrência que estabeleçam
e sustentem vantagens competitivas em
relação à INCM ou aspectos associados
às necessidades de mercado que possam
prejudicar a realização de negócios

Continuidade de negócios
O risco de a empresa ser incapaz de
assegurar a continuidade dos processos
e operações críticas e impossibilidade
de recuperação das operações e ou de
obtenção de itens essenciais aos processos
produtivos

Corrupção e infrações conexas
Risco de prática de um qualquer ato ou a
sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra
o recebimento ou a promessa de uma
qualquer compensação que não seja
devida, para o próprio ou para terceiro

Investimento e projetos
Risco da gestão não possuir informação
suficiente para tomar decisões sobre
investimentos a curto e a longo prazo tendo
como consequência perdas de capacidade
competitiva, comprometimento na
qualidade e segurança dos seus produtos/
serviços ou na eficiência dos respetivos
processos produtivos

Inovação tecnológica
O risco da atividade da empresa estar
sujeita a constantes evoluções tecnológicas,
o que pode por em causa a rentabilidade de
investimentos já efetuados e condicionar
decisões de investimento futuras

Operacionais

Financeiros

Processo

Mercado

Capacidade
Risco da capacidade real da estrutura
produtiva não ser adequada ao
preenchimento das necessidades e da
procura dos clientes, resultando em perda
de negócio

Qualidade
Risco dos clientes receberem produtos
defeituosos ou serviços de má qualidade, ou
inferiores às expectativas, podendo afetar de
modo significativo a reputação da empresa,
vendas futuras e quota de mercado

Variação cotações matérias-primas
Risco que resulta da empresa ter uma
exposição forte à variação das cotações
de determinados componentes que façam
parte do seu processo produtivo podendo
ter um grande impacto na sua margem de
lucro

Eficiência
Risco do processo ser ineficiente na
satisfação de requisitos dos clientes,
originando custos mais elevados, ciclos de
tempo mais longos ou menor qualidade
dos produtos e serviços

Aprovisionamento
Risco de rupturas e de custos elevados no
fornecimento de recursos chave para o
processo produtivo ou atividade da empresa

Regulamentares

Informação e tecnologia
Segurança da Informação
Riscos relativos às tecnologias de
informação, associados à integridade,
disponibilidade, controlo de acessos,
transferência de informação,
desenvolvimento, instalação e manutenção
de software e sistemas

Regulação
Risco de mudanças na regulamentação
internacional, comunitária ou nacional que
enquadra a atividade da empresa e que
origine pressões competitivas crescentes
ou afete de forma significativa a capacidade
da empresa para conduzir eficazmente o
negócio
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7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo,
gestão e mitigação de riscos.
Os riscos na INCM são definidos como factos ou condições que com determinada probabilidade de ocorrência criam situações que terão um impacto, nos
objetivos estabelecidos.
Com base no cruzamento entre a probabilidade de ocorrência de determinado
risco com o seu impacto, é atribuída uma notação de risco.
O processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos segue a seguinte metodologia:
Unidades Orgânicas

Os riscos são identificados e avaliados pelas unidades orgânicas. Cabe ainda às
unidades orgânicas a implementação das ações de mitigação.

Responsável Risco

O responsável do risco deve assumir os riscos conforme os limites de tolerância definidos, validar a avaliação dos riscos, efetuar o registo dos riscos, a sua
monitorização e definição de ações de mitigação assim como assegurar a sua
implementação.

DPC

Cabe à DPC a monitorização das medidas incluídas nos objetivos anuais das
Unidades Orgânicas que permitam reforçar o controlo interno, face aos riscos
identificados no Plano de Gestão de Riscos.

DAI

A DAI avalia os processos de gestão de riscos da INCM através de auditorias aos
mesmos, pela análise aos vários componentes de controlo interno e dos mecanismos de controlo instituídos.

Comité de Gestão
de Riscos Corporativos

O Comité de Gestão de Riscos Corporativos apoia o conselho de administração
em todas as matérias relativas à gestão de riscos e assegura a supervisão e acompanhamento da gestão de riscos.

Conselho de Administração

O conselho de administração aprova as questões relevantes da gestão de riscos,
enviadas pelo Comité de Gestão de Riscos Corporativos, nomeadamente questões relativas à estratégia de gestão de risco e aos limites de exposição ao risco
em linha com a estratégia de negócio.
8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade relativamente ao processo de divulgação de informação
financeira.
A INCM dispõe de um Sistema de controlo interno que permite a deteção dos
riscos inerentes à atividade da empresa o qual se encontra definido tendo em
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consideração a natureza da sua atividade e dimensão e se baseia não só na concretização do Plano Anual de Auditorias Internas, como também num modelo
corporativo de gestão do risco.
Por outro lado e concretamente quanto ao processo de divulgação de informação
financeira importará referir que é elaborado um orçamento anual, cuja execução
é controlada periodicamente, identificando os desvios, informação essa que é
remetida aos órgãos de fiscalização da empresa e disponibilizada no SIRIEF.
C. Regulamentos e Códigos

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a entidade está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos
mais relevantes e de maior importância. Indicação do sítio da entidade onde estes elementos se encontram disponíveis para consulta.
A INCM possui um vasto e diversificado conjunto de documentos internos que
regulam a sua atividade, bem como se encontra obrigada a respeitar, em termos
gerais, e à INCM, em especial, toda a legislação aplicável ao setor empresarial do
Estado, para além de outros diplomas específicos que regulamentam a prestação
de serviço público, nomeadamente os mencionados no n.º 1 do ponto F do capítulo vi deste documento.
Relativamente aos regulamentos internos, de destacar o Acordo de Empresa, o
Código de Ética e o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas,
igualmente já mencionados neste documento, para além dos Regulamentos
dos Comités de Sustentabilidade, Ética, Desenvolvimento de Novos Produtos e
Internacionalização, Competitividade, Igualdade de Género, Gestão dos Riscos
Corporativos e Segurança.
Os documentos com maior relevância e de maior impacto e importância para o
exterior encontram‑se disponíveis no site da INCM em www.incm.pt, encontram
‑se os restantes disponíveis na intranet.
Por fim, cumpre, mais uma vez, fazer referência ao facto de o sistema de controlo interno da empresa compreender um conjunto de documentação e regras
plasmados num vasto conjunto de normas de aplicação permanente (NAP), bem
como no manual do sistema integrado de gestão (SIG) que abrange largas dezenas de procedimentos e instruções de trabalho devidamente documentados e
em permanente atualização para toda a rede de processos da INCM. Esta rede
contempla 9 processos de negócio, 15 processos de apoio, 6 processos de gestão
e 2 processos de meio ambiente, entre outra documentação como, por exemplo,
o manual dos recursos humanos e o manual do sistema de gestão de segurança
de informação.
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Dito de outra forma, o manual do SIG que, reiteramos, inclui e relaciona toda esta
documentação e identifica inclusivamente as interações entre Processos, será
o documento «chapéu» do sistema de controlo interno da INCM, sendo que na
descrição dos muitos procedimentos e instruções de trabalho se remete, quando
aplicável e necessário, para as NAP específicas que são emitidas sobre determinadas matérias.
2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação
onde este se encontra disponível para consulta, assim como indicação da forma
como é efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um
tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares
de interesses legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros
credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a entidade (vide artigo 47.º do Decreto‑Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro).
A INCM tem adotado um Código de Ética, cuja última actualização data de 6 de
novembro de 2014, que prevê um conjunto de regras e normas de conduta que
derivam diretamente da missão, valores e visão da INCM. Compete ao Comité de
Ética garantir a manutenção dos níveis de boas práticas assim como a salvaguarda e o acompanhamento da implementação do Código de Ética e de Conduta.
O código de ética, encontra‑se disponível em: https://www.incm.pt/portal/incm_
codetica.jsp.
3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um colaborador ou Fornecedor de serviços) e externas (cometida por clientes ou terceiros),
assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação
em vigor relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do relatório
identificativo das ocorrências, ou risco de ocorrências [vide alínea a) do n.º 1 do
artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro]. Indicação do local no sítio da
entidade onde se encontra publicitado o respetivo relatório anual de execução
do PGRCIC (vide artigo 46.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
De acordo com as recomendações de 7 de abril de 2009, de 6 de julho de 2011 e
de 7 de novembro de 2012, do conselho de prevenção da corrupção, o conselho
de administração da INCM, aprovou no ínicio do ano 2015, o Plano de Gestão
dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas — versão de 2015, bem como já
em fevereiro de 2016 o respetivo relatório anual de execução que se publicitam,
em cumprimento das boas práticas de governo das empresas do Estado e, em
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particular, da obrigação legal de divulgação de informação ao público, com vista
a assegurar a melhoria e transparência do governo da sociedade.
O relatório anual de execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas — 2015 encontra‑se divulgado e publicado em: https://www.
incm.pt/portal/incm_gr.jsp.
D. Deveres especiais
de informação

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte
de informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º1 do artigo 44.º
do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro), a saber:
a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo;
b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e
indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar;
c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de
investimento e as fontes de financiamento;
d) Orçamento anual e plurianual;
e) Documentos anuais de prestação de contas;
f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios
do órgão de fiscalização.

Quadro 13
Deveres de Informação

Informação

Divulgação
(s/n/na)

Plataformas

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

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

Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas
ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que
assumam organização de grupo
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2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral
sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos
seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente
pela via da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de
novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto‑Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro).
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 IX deste relatório é possível encontrar em detalhe todos os canais de
comunicação que a empresa utiliza por grupo de stakeholders.
E. Sítio da Internet

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes elementos
sobre a entidade (vide artigo 53.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro):
a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC;
b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e ou comissões;
c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios;
d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais;
e) Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da prestação de serviço público;
f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado
nos últimos três exercícios

Quadro 14
Sítio da internet

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
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Informação

Disponível em:

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:

F. Prestação
de Serviço Público ou
de Interesse Geral

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

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

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

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

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

1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do Decreto‑Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro).
As atividades desenvolvidas pela INCM encontram‑se definidas por diploma
legal: (i) as respeitantes às Contrastarias, através da Lei n.º 98/2015, de 18 de
agosto, que aprova o regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias e revoga
os Decretos‑Leis n.os 391/79, de 20 de setembro, 57/98, de 16 de março, e 171/99,
de 19 de maio, (ii) as referentes 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 e (iii) à produção de moeda, por via do Decreto‑Lei n.º 246/2007, de 26 de junho, alterado pelo
Decreto‑Lei n.º 72‑A/2010, de 18 de junho.
Por outro lado, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2008, de
27 de novembro, a INCM é incumbida de, no quadro da sua política editorial,
reforçar a difusão de obras em língua portuguesa e representativas da cultura
portuguesa.
Por sua vez, existem diversos diplomas legais que atribuem produtos exclusivos
na área gráfica de segurança à INCM, dos quais se destacam:
› Cartão do cidadão — regime jurídico da INCM — cfr. alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto‑Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro, conjuntamente com a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2007, de 21 de março, a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 10/2010, de 5 de fevereiro e a Resolução do Conselho
de Ministros n.º 70/2013, de 5 de novembro;
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› Passaporte eletrónico — regime jurídico da INCM — cfr. alínea b) do n.º 2 do
artigo 3.º do Decreto‑Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro, conjuntamente com o
Decreto‑Lei n.º 138/2006, de 26 de julho, e Resolução do Conselho de Ministros
n.º 154/2005, de 30 de setembro;
› Carta de condução — artigo 2.º do Decreto‑Lei n.º 170/99, de 19 de maio e
Decreto‑Lei n.º 138/2012, de 5 de julho;
› Título de residência — artigo 2.º do Decreto‑Lei n.º 170/99, de 19 de maio;
› Cartão tacógrafo — Alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto‑Lei
n.º 235/2015, de 14 de outubro;
› Documento único automóvel — Portarias n.º 1135‑B/2005 e n.º 165‑A/2010, de
16 de março;
› Cartão de dador de sangue — Portaria n.º 124‑A/2013, de 27 de março;
› Estampilha de bebidas espirituosas — Portaria n.º 117/2015, de 30 de abril e alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto‑Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro;
› Livro de reclamações — Portarias n.º 355/97, de 28 de maio, portaria
n.º 896/2008, de 18 de agosto;
› Cartões de identificação PSP — Portaria n.º 441/2006, de 9 de maio;
› Cartões SAD/GNR — despacho n.º 11 148/2000, de 31 de maio;
› Multas e notificações da ANSR — despacho n.º 8638/2014, de 3 de julho;
› Modelo de autenticação de videogramas do IGAC — Portaria n.º 32‑A/98, de
19 de janeiro.
Importa referir que com a publicação do Decreto‑Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro, o enquadramento dos produtos exclusivos foi alterado, deixando de existir
o histórico atribuído por força dos estatutos anteriores da INCM, que o artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 170/99, de 19 de maio, manteve em vigor.
Com efeito, a partir da entrada em vigor do Decreto‑Lei n.º 235/2015, os exclusivos poderão ser atribuídos por ato legislativo, regulamentar ou administrativo,
consagrando‑se, desde logo, o exclusivo da produção do passaporte e do cartão
do cidadão.
Para além disso, a Administração Pública através do dispositivo legal previsto
nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto‑Lei n.º 235/2015, passa a
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dispor da faculdade de decidir (mediante ato fundamentado) e contratar com a
INCM a produção de documentos oficiais de segurança, assim como licenças
(cartões e outros suportes) que contenham elementos de segurança.
Relativamente ao ano de 2015, uma vez que o novo diploma só foi publicado a 14
de outubro, grande parte das situações eram, ainda, reguladas pelo disposto no
artigo 2.º do Decreto‑Lei n.º 170/99, de 19 de maio.
2. Exposição das propostas de contratualização da prestação de serviço público
apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável
pelo respetivo setor de atividade (vide n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do Decreto‑Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro), das quais deverão constar os seguintes elementos:
a) Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis;
b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento;
c) Critérios de avaliação e revisão contratuais;
d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes;
e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício;
f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do
serviço prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes.
No ano de 2015, a INCM não apresentou nenhuma proposta de contratualização
de prestação de serviço público ao titular da função acionista e ao membro do
governo responsável por este setor de atividade.
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VII. Remunerações

A. Competência para
a Determinação

1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos
órgãos sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador delegado
e dos dirigentes da entidade.
A remuneração dos 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.º8/2012, 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 2015, conforme disposto
nas Leis n.º 12‑A/2010, de 30 de junho, na n.º 83‑C/2013, de 31 de dezembro, e na
n.º 75/2014, de 12 de setembro.
A remuneração dos membros do conselho fiscal é fixada por indexação ao estatuto remuneratório mensal do presidente do conselho de administração da
INCM, calculado em 20 % para o presidente do conselho fiscal e em 15 % para
os vogais, respetivamente, sendo paga 14 vezes ano, sem prejuízo das reduções
legais aplicáveis que a cada momento se encontrem em vigor.
O ROC é eleito por deliberação da assembleia geral, mediante proposta do
conselho fiscal, sendo a sua remuneração estabelecida tendo por base as regras
de fixação dos honorários previstas no artigo 60.º do Decreto‑Lei n.º 224/2008,
de 20 de novembro, assim como as normas decorrentes da Lei do Orçamento de
Estado aplicáveis à determinação dos membros dos órgãos de fiscalização das
empresas públicas.
Os dirigentes são nomeados por deliberação do conselho de administração (CA),
em comissão de serviço, sendo a sua remuneração determinada pelo próprio CA,
mas estando balizada entre os níveis mínimos e máximos do cargo atribuído,
constantes no anexo 3 da tabela salarial do Acordo da Empresa.

Quadro 15
Remunerações

Remuneração do conselho de administração

Assembleia geral

Remuneração do conselho fiscal

Assembleia geral

Remuneração do ROC

Assembleia geral

Remuneração dos dirigentes

Conselho de administração
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2. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos
de interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões
societárias e a entidade, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
Os membros do conselho de administração têm pleno conhecimento dos deveres
de abstenção de participar na discussão e deliberação de determinados assuntos e respeitam as correspondentes normas no exercício das suas funções, tendo
feito a declaração prevista no artigo 22.º, n.º 9, do Estatuto do Gestor Público à
Inspeção‑Geral de Finanças, relativa às participações e interesses patrimoniais
detidos, direta ou indiretamente, pelos próprios. Os membros do conselho de
administração cumprem, ainda, todas as disposições legais e regulamentares
decorrentes do exercício dos respetivos cargos e dos cargos que porventura
exerçam em acumulação, e prestam as declarações correspondentes, designadamente perante o Tribunal Constitucional, a Procuradoria‑Geral da República
e o acionista.
Na INCM existem mecanismos de prevenção da ocorrência de conflitos de interesses, nomeadamente:
i) O Código de Ética e de Conduta;
ii) Os colaboradores, de acordo com as atividades que desenvolvem na empresa,
subscrevem diferentes declarações, designadamente:
› Nas Contrastarias, os colaboradores assinam uma declaração em como se comprometem a exercer a sua atividade com isenção e imparcialidade;
› Os colaboradores admitidos para as Contrastarias assinam um contrato de trabalho, do qual consta uma cláusula de salvaguarda relativamente ao conflito de
interesses;
iii) É solicitado aos trabalhadores que subscrevam uma declaração de confidencialidade, onde o declarante se compromete a observar os valores éticos
consagrados no Código de Ética e de Conduta;
iv) Realização de inquéritos e ou procedimentos disciplinares para apuramento
de indícios e responsabilização dos infratores;
v) Auditorias de avaliação e monitorização das situações identificadas como de
risco potencial.
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3. Apresentação de declaração dos membros do órgão de administração a referir
que estes se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios
interesses.
As declarações dos membros do conselho de administração que atestam que estes se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses
encontram‑se no anexo 4 ao presente documento (vide ponto V.B.7).

B. Comissão de Fixação
de Remunerações

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

C. Estrutura das
Remunerações

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de
fiscalização.
As remunerações e demais benefícios atribuídos aos órgãos sociais são os estabelecidos na legislação sobre a matéria, nomeadamente através do Decreto
‑Lei n.º 71/2007, de 27 de março, da Lei n.º 64‑A/2008, de 31 de dezembro,
do Decreto Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 36/2012, de 26 de março e das restrições remuneratórias da Lei do Orçamento
de Estado (LOE).
2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos objetivos dos membros do órgão de administração com
os objetivos de longo prazo da entidade.
De acordo com os Estatutos do Gestor Público (EGP) e da Lei do Orçamento
do Estado (LOE), em 2015 não existiu qualquer atribuição de prémios de gestão aos membros do conselho de administração da INCM, prémios estes que
constituíam a sua componente variável da remuneração.
Assim, não se colocou a questão da estrutura desta componente remuneratória, da definição de parâmetros para a sua atribuição ou do diferimento do seu
pagamento.
3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação
de desempenho nesta componente.
Não aplicável, pelos motivos invocados no ponto 2.
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4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do período de diferimento.
Não aplicável, pelos motivos invocados no ponto 2.
5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão
para efeitos de atribuição de prémio.
Não aplicável, pelos motivos invocados no ponto 2. No entanto, apesar de não
haver lugar à atribuição de prémios foi efetuada a avaliação objetivos nos seguintes moldes:
a) Para os objetivos qualitativos, o conselho fiscal elabora anualmente o relatório
de avaliação do desempenho do conselho de administração, no qual é expresso
de uma forma evidente, o grau de execução de cada um dos objetivos e se os
indicadores definidos atingem ou não atingem o definido.
b) Para os objetivos quantitativos, o grau de concretização dos mesmos é calculado através da seguinte forma:
Grau de concretização =∑ da avaliação do objetivo x o respetivo coeficiente de
ponderação.
A avaliação global é feita em função do grau de concretização dos objetivos do
seguinte modo:
Quadro 16
Grelha de Avaliação do Contrato
de Gestão

Grau de concretização

Avaliação global

1<GC<=1,5

Objetivos não cumpridos

1,5<GC<=1,75

Objetivos cumpridos

1,75<GC<2

Objetivos superados

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada
para os administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em
termos individuais.
De acordo com o EGP, os administradores da INCM não beneficiam de planos
complementares de reforma nem de regimes complementares. Assim, beneficiam do regime geral da segurança social, se não optarem por outro que os
abranja, como é o caso do presidente do conselho de administração da INCM.
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1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e
individual, pelos membros do órgão de administração da entidade, proveniente
da entidade, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. A apresentar segundo os formatos seguintes:

Quadro 17
Remunerações mensais brutas
do Conselho de Administração

Membro do CA
(Nome)

EGP
Fixado Classificação Remuneração mensal bruto (€)
[S/N]

[A/B/C]

Vencimento
mensal

Despesas
representação

Rui Carlos Alvarez Carp

B

4 864

1 946

Rodrigo Fernandes Homem
de Lucena

B

3 891

1 557

Gonçalo Nuno Mendes de
Almeida Caseiro

B

3 891

1 557

12 647

5 059

Total
Nota. — EGP — Estatuto do gestor público.
Quadro 18
Remunerações anuais do
Conselho de Administração
Membro do CA
(Nome)

Remuneração anual ( € )
Variável

Fixa **

Bruto
(1)

Reduções
remuneratórias *
(2)

Rui Carlos Alvarez Carp

91 449,64

91 449,64

13 260,34

1 737,50

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

73 159,66

73 159,66

10 551,72

1 378,80

63 986,74

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida
Caseiro

73 159,66

73 159,66

10 551,68

1 378,80

63 986,78

237 768,96 237 768,96

34 363,74

4 495,10

207 900,32

Total

Reversão
Valor final
remuneratória (4)=(1)-(2)+(3)
(3)
79 926,80

Nota. — Redução de anos anteriores — refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores.
* Inclui reduções Lei n.º 12-A/2010.
** Incluir a remuneração + despesas de representação (sem reduções).
Quadro 19
Benefícios Sociais do Conselho
de Administraçãoc
Membro do CA
(Nome)

Benefícios sociais (€)
Subsídio de refeição
Valor/dia

Regime de proteção
social

Montante Identificar
pago ano

Valor

Rui Carlos Alvarez Carp

CGA

18 983

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

RGSS

15 666

Seguro
de daúde

Seguro
de vida

Outros
Identificar

Valor
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Benefícios sociais (€)
Subsídio de refeição
Valor/dia

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida
Caseiro

Regime de proteção
social

Montante Identificar
pago ano

Valor

RGSS

15 655

Total

Seguro
de daúde

Seguro
de vida

Outros
Identificar

Valor

50 304

2. Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio
ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum.
Os administradores da INCM não receberam qualquer remuneração pelo desempenho de cargos em sociedades em relação de domínio ou de grupo.
3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e ou
de pagamento de prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e ou
participação nos lucros foram concedidos.
Os administradores da INCM não auferem qualquer remuneração pelo pagamento de prémios.
4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex‑administradores executivos
relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.
No ano de 2015, não foram pagas ou devidas indemnizações aos membros do
órgão de administração.
5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada
e individual, pelos membros do órgão de fiscalização da entidade, podendo ser
feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação.
Quadro 20
Remuneração anual do Conselho
Fiscal
Nome

Remuneração anual 2015 (€)
Bruto

Reduções
remuneratórias *

Reversão
remuneratória

Valor final

1

2

Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira

9 057,44

905,71

181,14

8 332,87

António Manuel Gracês Almeida

6 793,08

570,95

114,19

6 336,32

Maria Fernanda de Sousa Rebelo Lopes Pires Borges
Total

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

6 793,08

623,26

124,65

6 294,47

22 643,60

2 099,92

419,98

20 963,66
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6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste
esta informação.
Quadro 21
Remuneração anual da Assembleia
Geral
Mandato

Cargo

Nome

(Início-fim)

2014-2016

Presidente

2014-2016
2014-2016

Maria Amália Freire
de Almeida

Valor da senha
fixado (€)

Remuneração anual 2015 (€)
Bruto
Reduções
Reversão
Valor final
(1) remuneratórias remuneratória (4) = (1)-(2)+(3)
(2)
(3)

575,00 1 150,00

92,00

1 058,00

Vice-presidente Ana Paula da Costa
Ribeiro

470,00

940,00

75,20

864,80

Secretário

375,00

750,00

52,50

697,50

Catarina Charters
de Amaral Homem
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VIII. Transações com partes Relacionadas e Outras

1. Apresentação de mecanismos implementados pela entidade para efeitos
de controlo de transações com partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência.
Na INCM o mecanismo de controlo das transações com partes relacionadas
consubstancia‑se na elaboração do dossier de preços de transferência interna,
onde se verifica que as operações vinculadas entre as entidades observam os
princípios da plena concorrência.
A INCM, para além do cumprimento de todas as obrigações legais em matéria
de divulgação de informação, está consciente das suas responsabilidades enquanto empresa prestadora de serviços de interesse público que interage com
vários parceiros, os quais, direta ou indiretamente, constituem partes interessadas no desempenho da sua atividade.
As transações ocorridas durante 2015 foram efetuadas com a empresa participada, Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica, S. A., e encontram‑se quantificadas no quadro seguinte:
Quadro 22
Resumo das transações com
entidades relacionadas

Descrição
Aquisição de serviços
(Consultoria, certificação, manutenção e transferência tecnológica)

Valor
2 357 401€

Nota. — O valor referido inclui IVA

Assim, importa referir que a INCM elaborou um dossier de preços de transferência interna com a Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica, S. A., referente
ao ano de 2015, no qual se verificou que as operações vinculadas entre estas duas
entidades observam os princípios de plena concorrência.
2. Informação sobre outras transações:
a) 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
processos de compras de bens, serviços e empreitadas.
No final de 2014, os procedimentos de compra foram revistos de forma aprofundada, 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 o
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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 que alguns concursos públicos abertos ficaram desertos ou registaram um
baixo número de concorrentes o que é sintoma da dissonância entre as empresas
que operam em ambiente industrial e os mercados públicos. Estas demonstram
uma considerável dificuldade de adaptação e resistência às regras da contratação
pública, o que é notório com especial incidência nos fornecedores estrangeiros.
A experiência acumulada até esta data permite concluir que em geral, a utilização do Código dos Contratos Públicos na aquisição das categorias diretas de
compra coloca tradicionalmente algumas dificuldades operacionais e de adaptação com especial incidência nos fornecedores estrangeiros. Não obstante esta
realidade, registou–se uma evolução positiva no último ano com a empresa a
conseguir celebrar novos contratos em ambiente concorrencial em algumas categorias estratégicas tendo sido alcançadas poupanças significativas. No que diz
respeito às categorias de compras indiretas serão semelhantes e transversais a
outros organismos públicos ou do setor empresarial do Estado que desenvolvem
a sua atividade de compras em ambiente de contratação pública.
De referir ainda que durante o ano de 2015, 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 2015.
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.
b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de
mercado;
Foram desenvolvidos 250 processos correspondentes a 37,3 milhões de euros
que envolveram tramitação processual relacionada com a contratação pública
(acima dos € 5 000), valor que em vários processos é referente a contratos plurianuais que foram colocados no mercado em condições concorrenciais.
Se já em 2014 se tinha registado uma tendência positiva (com o incremento do
número de processos concorrenciais lançados, a que correspondeu cerca de 23 %
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do valor total, em 2015 registou‑se uma evolução muito acentuada (43,60 % dos
processos, equivalente a 74,71 % do valor).
Devido à sua natureza de empresa de produtos de segurança com considerável
envolvência tecnológica, os mercados de abastecimento naturais da empresa
assentam em fornecedores que exploram segmentos de mercado pouco divulgados, do que resulta uma oferta reduzida e muito especializada, por vezes protegida por patentes e segredos comerciais. Por outro lado, na área de produtos
metálicos, a grande componente de valor das matérias‑primas é transacionada
em bolsa, constituindo o principal mecanismo de fixação de preços.
Perante este cenário que caracteriza a atividade da INCM, parte do universo das
contratações desenvolvidas foram efetuadas por ajuste direto a uma entidade
através dos mecanismos previstos na lei, com utilização dos critérios materiais
devido aos diversos fatores atrás mencionados. A parcela dos ajustes diretos correspondeu a 22,6 % do total do valor, através dos referidos 250 procedimentos, os
quais se concretizaram a diversas entidades, dentro dos limites legais.
c) Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem mais
de 5 % dos fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão
de euros).
Quadro 23
Fornecedores que representam
mais de 5 % dos fornecimentos
e serviços externos (superior
a 1 M¤)

Designação

Valor

CTT — Correios de Portugal, S. A.

2 220 847 €

Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica, S. A.

1 649 756 €

3

Processos e produtos internos

6

Ofertas de produtos nacionais
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Inovação & Investigação
& Desenvolvimento (I&I&D)

14 projetos seguidos

2

3

em CNPI

Investimento externo

Investimento interno

5 513 103,00 €
509 628,33 €
IX. Análise de sustentabilidade
da entidade
6 022 731,33 €
nos domínios económico, social e ambiental

2

Valorização do Capital Humano

6

Certificação e Segurança INCM

Processos e Produtos Internos

Aperfeiçoamento e Evolução
no Aprovisionamento

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.
21 projetos seguidos em

2
11
Comité e
para
a Competitividade
A INCM alinha os impactos
sociais
ambientais
da sua atividade
com os impactos económico‑financeiros e inclui as preocupações das suas partes interessadas
na estratégia e nos processos
da empresa.Investimento
A materialidade
destas preocupações
interno
Investimento externo
538Plano
000,33 €
6 390de
602,15
€
é determinada no momento
elaboração
do
Estratégico da atividade futura, pela conjugação dessas preocupações
as perceções fundamentadas da
6 928 602,48 com
€
equipa de gestão.

Figura 5
Processo de desdobramento

Alinhamento estratégico

Missão

Visão

Contrato de Gestão

PAN

Valores

SIG

Plano Estratégico

PAO

Objetivos individuais dos colaboradores

O Plano Estratégico constitui a base para a definição do Plano de Atividades e
de Negócios da empresa, garantindo‑se, desta forma, a tradução da estratégia
organizacional em objetivos operacionais e ações, de curto prazo, a atingir por
parte de todas as Unidades Orgânicas.
O processo de formulação estratégica desdobra‑se da forma que ao lado se esquematiza, pretendendo‑se que venha a culminar na contratualização dos objetivos individuais dos colaboradores, em cascata, aquando a integral implementação do sistema de avaliação de desempenho.
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Esta metodologia de desdobramento da estratégia contribui para o enraizamento de uma cultura de excelência, orientada para resultados, e para o envolvimento e alinhamento das pessoas na execução da estratégia definida.
Assim, e antecedendo a definição da estratégia em si, no processo de planeamento anual, para além da análise dos stakeholders, a INCM realiza uma análise SWOT enquanto anagrama de forças (strengths), fraquezas (weaknesses),
oportunidades (opportunities) e ameaças (threats). Este exercício consolida
o diagnóstico da situação atual da empresa, constituindo, por conseguinte,
um facilitador e orientador no exercício de formulação da estratégia e de planeamento que todas as Unidades Orgânicas farão, sempre com o fito de tirar
maior partido das forças da organização, concentrar esforços na superação
das fraquezas e transformar, sempre que possível, as ameaças de contexto em
oportunidades.
No quadro seguinte, encontram‑se identificados os principais fatores, transversais à organização na análise efetuada no último trimestre de 2015:
Oportunidades

Ameaças

1. Economia portuguesa em recuperação 1. Forte redução prevista nas receitas
a médio prazo, devido ao aumento
2. Forte perceção da marca INCM
3. Procura de produtos INCM por parte do prazo de validade dos principais

da CPLP

documentos de segurança do Estado

4. Preocupação crescente com

2. Impossibilidade de intervenção na

segurança e autenticação
5. Presença da INCM no mercado
dos cartões bancários (referência e
notoriedade)
6. Exclusividade de alguns negócios/
produtos
7. Parceiro preferencial nalguns
mercados
8. Abertura para o estabelecimento
de parcerias que permitam alargar a
intervenção na cadeia de valor
9. Mercado recetivo a produtos
mediáticos
10. Interlocutor privilegiado para
divulgação da língua e cultura
portuguesas
11. Novo regime jurídico da ourivesaria e
contrastarias
12. Desmaterialização dos processos que
suportam as relações entre os cidadãos

procura da Contrastaria e da moeda
3. Negócios das Contrastarias e do DR

muito regulados
4. Redução do poder de compra da

população
5. Forte diminuição dos colecionadores
de moedas
6. Dependência da venda de produtos
exclusivos
7. Concorrentes que dominam toda a
cadeia de valor
8. Fim das operações não correntes
9. Abertura à concorrência nos
fornecimentos à AP
10. Novos meios de pagamento
eletrónicos
11. Desmaterialização dos processos que
suportam as relações entre os cidadãos
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Pontos fortes

Pontos fracos

1. Forte posição financeira da empresa
2. Remuneração ao acionista acima do

1. Fortes condicionantes e restrições

normal
3. Presença forte na CPLP
4. Crescimento das exportações
5. Modelo de governo reforçado
6. Aposta na gestão por objetivos e dos
projetos
7. Implementação e desenvolvimento de
ferramentas de melhoria contínua (ex:
Kaïsen)
8. Capacidade de produção instalada na
moeda
9. Potencial de alargamento na cadeia
de valor
10. Know‑how e especialização de
competências
11. Aposta em I&D e na inovação de
alguns produtos
12. Certificações e acreditações obtidas
pela INCM
13. Aposta em processos de aquisição
concorrenciais
14. Elevados níveis de satisfação de
clientes
15. Preocupação com a sustentabilidade,
responsabilidade social, ética e
igualdade de género

operativas do setor empresarial do
Estado
2. Delonga e tramitação burocrática e
complexa de processos de recrutamento
de colaboradores no setor empresarial
do Estado
3. Impossibilidade de presença
comercial contínua em mercados
internacionais
4. Baixas taxas de execução de
investimento
5. Produtos em fim de vida
6. Modelo de custeio desajustado
7. Níveis de eficiência interna
8. Necessidade de reapetrechamento
industrial
9. Fraca assertividade no planeamento e
orçamentação
10. Sistema de avaliação de desempenho
ainda não operacionalizado
11. Inexistência de certificações que
constituem requisito nalguns negócios
ou clientes
12. Desajustamento da infraestrutura de
logística às necessidades

Neste contexto, e com base nos resultados da análise estratégica, o conselho de
administração determinou, já para o ano de 2016, as orientações estratégicas a
prosseguir na determinação das metas a atingir, onde se incluem as preocupações sociais e ambientais, pretendendo‑se garantir a sustentabilidade da atividade da empresa nos vários domínios e a criação de valor a longo prazo.
Nos tópicos seguintes descrevem‑se algumas práticas e políticas seguidas pela
INCM.
Criação de valor para as partes interessadas
A responsabilidade de identificar as expectativas das partes interessadas
e de assegurar a sua inclusão nos objetivos de gestão cabe ao Comité de
Sustentabilidade.
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Assim, 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 relacionamento 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 2015, foi
efetuada em julho de 2013, de onde resultou a identificação dos grupos representados na figura 6.
Figura 6
Partes interessadas da INCM

Associações
de moradores
e de comerciantes

Organizações
não
governamentais

Acionistas
e tutela

Clientes oficiais:
1) de produtos oficiais
2) de produtos não oficiais
Clientes privados:
1) de produtos oficiais
2) de produtos não oficiais

Grupo
de consumidores

Clientes particulares:
1) de produtos oficiais
2) de produtos
não oficiais

Comunicação
social

Trabalhadores

Fornecedores
1) críticos
2) não críticos

Associações
industriais
Juntas
de freguesia
e câmaras
municipais

Entidades
reguladoras,
fiscalizadoras
e consultivas
Sindicatos

Governo
e administração
Comissão
central
Concorrentes
de trabalhadores
de cada
negócio

Por sua vez, o valor criado para as partes interessadas durante o ano de 2015
encontra‑se sintetizado no quadro 24.
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Criação de valor para as partes
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Milhões de euros
2015

2014

2013

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

96,42

87,31

75,32

2 — Receitas operacionais*

96,42

87,31

74,31

3 — Receitas financeiras

0

0

1,01

4 — Receitas extraordinárias

0

0

0

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

91,09

71,91

71,93

6 — Custos operacionais (7+8)

63,99

59,82

57,39

7 — Gastos com o pessoal

18,38

20,55

21,67

8 — Fornecedores e outros custos operacionais

45,61

39,27

35,72

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

17,53

12,61

12,3

10 — Pagamento de dividendos

17,51

12,6

12,07

11 — Custos de financiamento

0,02

0,01

0,23

12 — Pagamentos ao Estado (IRC)

9,55

-0,55

2,11

13 — Investimentos na comunidade

0,02

0,02

0,13

14 — Valor económico retido (1-5)

5,34

15,4

3,39

Gestão do capital humano
A INCM pauta‑se pelas melhores práticas de gestão de recursos humanos assegurada pela certificação de acordo com o referencial NP 4427:2004.
A totalidade dos colaboradores e das colaboradoras encontra‑se abrangida pelo
Acordo de Empresa (AE) celebrado entre a INCM e as organizações sindicais
representativas.
A evolução nas carreiras profissionais, com patamares e condições de progressão estabelecidas, manteve‑se suspensa em 2015 por força do Lei do Orçamento
de Estado, sendo, no entanto, mantidas as avaliações, com as periodicidades estabelecidas e definidas no AE.
O novo modelo de avaliação de desempenho, projeto iniciado em 2014, prosseguiu os seus desenvolvimentos, através de formação dada a todos os colaboradores e colaboradoras sobre o seu funcionamento, com especial foco no grupo de
avaliadores e avaliadoras que, para além desta formação, também participaram
em formação comportamental onde foi explorada a aplicação prática do modelo nos seus diferentes momentos, sobretudo a entrevista de avaliação, auto
‑avaliação e definição de objetivo. A operacionalização do modelo, através do
sistema informático, também se iniciou em 2015.
No que concerne ao capítulo da igualdade de género e à participação no Fórum
Empresas para a Igualdade, (IGEN) foi cumprida em 2015, a generalidade
dos compromissos assumidos para esse ano, merecendo especial destaque a
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consagração do dia 1 de junho de cada ano, como o «Dia da Igualdade de Género
na INCM», o qual foi assinalado com um conjunto de iniciativas que chegou e
envolveu todos os colaboradores e colaboradoras.
Também em 2015, a INCM foi convidada e aceitou, o papel de empresa‑âncora
no projeto europeu «Igualdade de Género nas Empresas», que se encontra a ser
desenvolvido em parceria com várias escolas da Universidade de Lisboa e da
Noruega, o qual vai permitir, no final, adotar estratégias que potenciem avanços
significativos em matéria de igualdade de género.
Decorrente da alteração do regime jurídico da INCM, o ano de 2015 foi um ano
de viragem para os Serviços Sociais uma vez que passou a disponibilizar a todos
os seus beneficiários cuidados de saúde em regime de complementaridade com
o Serviço Nacional de Saúde, possibilitando uma gestão mais equilibrada dos
recursos, de molde a manter o leque de regalias e benefícios que proporciona.
Esta nova medida é uma importante garantia de cobertura de saúde para os
atuais colaboradores e aposentados da INCM, subscritores da Caixa Geral de
Aposentações.
Ainda com o objetivo de adaptar e melhorar o regulamento dos Serviços Sociais,
em vigor desde 1987, foi elaborada uma proposta de revisão, que obteve o consenso dos colaboradores/as e dos seus representantes, após processo negocial
em que a vontade de chegar a acordo foi sempre patente nas posições assumidas
pelas partes.
A vertente da prevenção na saúde não foi descurada, pois é tema recorrente na
educação para a saúde que é efetuada pela equipa de enfermagem dos postos
clínicos.
Nesse âmbito decorreram em 2015 campanhas de vacinação contra a gripe sazonal e assinalou‑se o «Dia Mundial do Não Fumador» com a distribuição de
folhetos informativos, bem como através da realização de rastreios voluntários de
avaliação de monóxido de carbono, os quais foram realizados em parceria com a
Escola Nacional de Saúde Pública.
Da parceria com o GRACE, grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial
resultou a participação em 2015 num conjunto de eventos, como foi o caso da
II Edição da iniciativa Responsabilidade Social Empresarial de Sucesso no Porto,
com resultados muito positivos, quer ao nível da projeção da INCM e das suas
boas práticas de responsabilidade social junto dos visitantes, como também na
troca de ideias e de partilha junto dos outros expositores.
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Os trabalhadores/as da INCM participaram em duas ações de voluntariado, divulgadas e coordenadas pelo GRACE.
Ainda no âmbito da sua responsabilidade social externa, a INCM patrocinou a
inscrição de uma equipa de mulheres na «Corrida da Mulher».
A receita das inscrições foi entregue à Associação Portuguesa de Apoio à Mulher
com Cancro da Mama.
Nas políticas de conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar, para além
do incentivo ao gozo da licença parental pelo pai, já mencionado, refira‑se a
realização dos habituais programas OTL, de ocupação de tempos livres dos descendentes dos trabalhadores/as no período das férias de verão que continuou a
constituir‑se como uma clara mais-valia em termos de conciliação da vida familiar e profissional, face às atividades lúdicas e educativas e ao encargo reduzido
que da sua frequência resulta para os pais.
Os dois refeitórios da empresa, cujas ementas dispõem de um prato vegetariano
por semana, serviram aos colaboradores em 2015, um total de 107 510 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.
Quadro 25
Criação de valor para os
trabalhadores e outra
informação relevante

2015

2014

2013

INCM — Lisboa

INCM — Porto

INCM — Coimbra

INCM

INCM

INCM

Homens Mulheres

Homens Mulheres

Homens Mulheres

Total

Total

Total

Emprego
Colaboradores: (1)

313

261

27

39

1

2

643

651

665

Permanentes ( )

27

39

1

2

296

257

622

641

652

Contratados a termo (2)

17

4

21

10

13

Entradas

15

6

21

3

0

Saídas

16

9

2

1

1

29

17

25

2,49%

1,40%

0,31%

0,16%

0,16%

4,51%

2,61%

3,75%

5,1%

5,9%

2,8%

11,3%

0,0%

0,3%

5,6%

6,5%

5,1%

1,2

1,3

1,5

1,6

2,2

1,7

1,2

1,2

1,3

2

Índice de rotatividade ou
turnover (4)
Taxa de absentismo (3)
Remuneração
Salário mínimo INCM/salário
mínimo nacional:
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2015

2014

2013

INCM — Lisboa

INCM — Porto

INCM — Coimbra

INCM

INCM

INCM

Homens Mulheres

Homens Mulheres

Homens Mulheres

Total

Total

Total

2,1

2,1

2,2

1,2

1,3

1,4

1,2

1,2

1,3

Técnicos

2,6

2,1

2,4

Produção e vendas

1,2

1,3

1,5

1,6

Administrativos e apoio

1,2

1,4

2,2

1,6

Chefia

2,4

2,2

2,7

2,7

2,9

2,2

2,4

2,5

1

1,1

1

1

1

1

1

1

0,8

1

1

1

Salário base médio feminino/

1

2,2

1,7

salário base médio masculino:
Técnicos

1

Produção e vendas

1

1

1,1

0,9

1,1

1,1

1,1

1

1,1

1

1

1

Administrativos e apoio
Chefia
Prevenção e segurança
Horas efetivamente trabalhadas

519 985

398 493

39 190

56 794

1 845

Horas teóricas

604 527

479 966

46 447

71 748

1 989

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

400

385

785

1412

739

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

563

553

1116

2040

1048

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

728

681

1412

437

301

Número de acidentes de
trabalho

16

16

32

53

43

Taxa de frequência (5)

31

40

0

0

0

0

31

54

41

Taxa de gravidade ( )

1083

1388

0

0

0

0

1092

2068

1008

6

5 541 1 021 848

986 238 1 039 516

6 080 1 210 757 1 204 781 1 244 161

3

(1) Não contempla os elementos do conselho de administração, as situações de licença sem vencimento ou requisições de longa duração.
(2) Há um colaborador 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, no Plano de Igualdade de Género, e na política de recursos humanos.
A partir de janeiro de 2015, o respeito pelos princípios de igualdade de género e
não descriminação passou a ser um valor assumido que faz parte da identidade
da INCM.
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Os processos de gestão dos recursos humanos respeitam os princípios da igualdade, não contendo qualquer elemento discriminatório. O processo de recrutamento e seleção, interno ou externo, respeita os princípios não discriminatórios
de género ou origem geográfica dos colaboradores e das colaboradoras. A informação relativa aos processos de recrutamento e seleção dos últimos seis anos
encontra‑se tratada por sexo, de acordo com a legislação em vigor.
Ao longo de 2015 realizaram‑se dezassete processos de recrutamento e seleção,
quatro dos quais com recurso ao INA (situação de mobilidade especial) e à bolsa
de emprego público (BEP), tendo‑se estabelecido dez acordos de cedência de
interesse público (sete homens e três mulheres).
Os restantes concursos externos, concluídos em 2015, permitiram admitir vinte
e um colaboradores, quinze homens e seis mulheres. De salientar, que alguns dos
processos de seleção e admissão transitarão para 2016.
Os novos colaboradores foram integrados em projetos que exigiam competências não existentes na INCM e internalização de colaboradores em áreas fundamentais onde o conhecimento é diferenciador, evitando o recurso a outsourcing.
Todos os colaboradores e colaboradoras da INCM são maiores de 18 anos. Do
total de colaboradores e colaboradoras, uma possui nacionalidade diferente da
portuguesa.
Quadro 26
Categorias profissionais
Idade
Categorias

Menos de 30
Homem

Mulher

30 a 50
Homem

Mulher

Mais de 50
Homem

INCM

Mulher

Técnicos

2

2

23

37

3

4

71

Produção e vendas

7

0

153

111

40

22

333

Administrativos e apoio

1

0

34

69

22

23

149

Chefia

0

0

33

25

23

9

90

10

2

243

242

88

58

643

A manutenção dos contratos de trabalho e o acesso às oportunidades de formação também têm presente o princípio da igualdade e não discriminação entre
homens e mulheres.
O gozo da licença de parentalidade pelo pai foi incentivado, através da distribuição de folheto com informação específica sobre os direitos dos pais, aquando do
nascimento dos filhos/as.
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Em 2015 foram solicitadas dez licenças parentais. Dessas, cinco foram pedidas
por homens e cinco por mulheres.
A formação profissional abrangeu um número alargado de colaboradoras e colaboradores, praticamente triplicando os valores alcançados em 2014, e mantendo
a igualdade de oportunidades de participação.
Em 2015, foram ministradas mais de 21 700 horas de formação, nas quais participaram mais de 650 trabalhadores (ou seja 97 % do total da INCM) tendo sido
feito um investimento superior a € 149 000,00.
As modalidades de formação diversificaram‑se e apostou‑se na formação através
de e‑learning, potenciando a abrangência de ações de formação fulcrais que espelham os valores da INCM em áreas como a segurança da informação e segurança física, entre outras.
A formação esteve em destaque em 2015, pela abrangência alcançada e pelas
estratégias mais inovadoras, permitindo o desenvolvimento de competências
técnicas e comportamentais consonantes com os desafios a que a empresa se
propôs.
Quadro 27
Média de horas de formação
por género e função

Categorias

2016

2015

2014

Homens Mulheres

Homens Mulheres

Homens Mulheres

Técnicos

22

36

36

27

17

Produção e vendas

41

47

9

8

14

18
18

Adminstrativos e apoio

28

32

9

14

32

26

Chefia

45

39

24

20

10

14

Total

31

36

13

14

20

20

Em ordem a garantir o cumprimento dos requisitos legais, bem como assegurar
a implementação das melhores práticas no âmbito da segurança e higiene no
trabalho, reforçaram‑se as interações desta com a medicina do trabalho, reflexo
de uma preocupação inquestionável na melhoria permanente das condições de
saúde e segurança dos trabalhadores/as, apostando‑se claramente na sensibilização, com o objetivo de minimizar riscos e de prevenir acidentes.
O diálogo com os representantes dos trabalhadores para a segurança, saúde no
trabalho (RTSST) foi uma constante ao longo de todo o ano de 2015, designadamente através da realização de reuniões regulares da Comissão de Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho (CHST).
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Diálogo com os colaboradores
Quadro 28
Canais de 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, por regra.
(3) De periodicidade bimestral.

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
interno de estágios da empresa.
O programa interno de estágios profissionais continuou bastante ativo durante
2015, mantendo a empresa o seu contributo para a formação de jovens em contexto real de trabalho. No total realizaram‑se 11 estágios (2 estagiárias e 9 estagiá
rios), seis dos quais diretamente relacionados com projetos de áreas produtivas e
cinco direcionados para áreas de apoio.
O desenvolvimento deste programa representa um contributo para a integração
na vida ativa, permitindo o desenvolvimento de competências chave para o mercado de trabalho.
Criação de valor para os clientes
Quadro 29
Número de clientes
Grupo países
Portugal

UE

2 341

158

14

1

332

35

3

1

Particulares

2 009

123

11

Gráfica

31 011

19

17

Moeda e produtos metálicos
Organizações públicas e privadas

Resto África América Ásia Oceânia Resto
Europa
mundo

17

9

5

1

9

2
9

3

3

2

1

9

Número de clientes
Total

2014

2013

2 538

3 473

2 791

373

334

288

2 165

3 139

2 503

31 069

29 561

29 958
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Grupo países
Portugal

UE

Resto África América Ásia Oceânia Resto
Europa
mundo

2014

2013

Organizações públicas e privadas

13 901

2

1

13 914

8 351

27 482

Particulares

17 110

17

17

7

3

1

17 155

21 210

2 476

Publicações oficiais

2 108

12

4

5

2

6

2 138

2 017

2 134

Organizações públicas e privadas

1 909

10

1

4

1

6

1 931

1 801

1 871

199

2

3

1

1

207

216

263

1 167

14

4

1

4

2

1 192

1 223

1 059

Organizações públicas e privadas

272

9

1

2

1

285

269

248

Particulares

895

5

3

1

2

1

907

954

811

Contrastarias

8 951

146

2

0

0

0

0

0

9 099

9 351

9 417

Organizações públlicas e privadas

9 099

9 351

9 417

2

0

1

0

0

74

42

77

20

9

13

54

33

64

Particulares
Editorial

10

Número de clientes
Total

8 951

146

2

Serviços e produtos — DMK

70

1

0

Organizações públicas e privadas

18

1

Particulares

52

1
1

1
1

1

Nota. — Exclui clientes ocasionais.

Diálogo com os clientes
Quadro 30
Canais de diálogo com 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.

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.
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O valor referente a 2015 foi de 7,7 pontos, o que significou uma ligeira redução
relativamente ao ano anterior de 0,30 pontos percentuais em termos globais.

Quadro 31
Índice de satisfação dos clientes

Grupo de clientes

2015

2014

2013
8,5

Moeda e produtos metálicos
Clientes particulares nacionais

8,4

8,3

Clientes empresas nacionais

8,0

8,0

8,1

Clientes de selos brancos

8,6

9,1

8,8

Clientes particulares estrangeiros

8,4

8,5

8,8

Clientes empresas estrangeiras

8,0

7,4

8,5

Moeda global

8,3

8,3

8,5

Produtos gráficos

8,2

8,2

8,2

7,8

Livros INCM
Clientes particulares nacionais

8,1

8,2

Clientes particulares estrangeiro

s/d

8,8

Clientes empresas nacionais

8,1

7,6

Clientes empresas estrangeiro

8,4

9,0

8,4

Livros global

8,2

8,0

8,0

7,4

Publicações oficiais
Clientes de anúncios

8,1

7,9

Clientes de assinaturas DRE

8,3

8,0

7,7

Publicações oficiais global

8,2

7,9

7,5

Clientes da Contrastaria do Porto

5,7

6,9

6,2

Clientes da Contrastaria de Lisboa

6,6

7,7

7,9

Contrastarias

6,2

7,1

6,5

Clientes internos

7,0

8,8

7,2

Clientes externos

s/d

7,6

7,2

Laboratório DEL

7,0

8,5

7,2

Global INCM

7,7

8,0

7,8

Contrastarias

Laboratório
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Criação de valor para os fornecedores
Quadro 32
Compras por origem
dos fornecedores

Em milhares de euros
2015

%

2014

%

2013

%

Mercado nacional

23 412

51,44%

20 072

53,68%

20 125

55,17%
42,55%

Mercado intracomunitário

19 423

42,67%

15 506

41,47%

15 523

Outros mercados

2 680

5,89%

1 815

4,85%

830

2,28%

Total

45 516

100%

37 393

100,00%

36 478

100,00%

Não obstante vários concursos lançados em 2015 conterem cláusulas específicas
sobre a salvaguarda dos direitos humanos, não foram, contudo, auditados fornecedores 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.
Quadro 33
Número de pessoas a trabalhar
exclusivamente para a INCM, em
31 de dezembro de 2015
Edifícios
Serviços

Casa da
Moeda

Imprensa
Nacional

Contrastaria
Porto

Contrastaria
Gondomar

Total

2014

2013

2012
46

Serviço de limpeza

20

18

38

46

51

Serviço de vigilância

12

9

21

25

29

31

Serviço de refeitório

14

11

25

20

21

21

8

5

13

11

2

3

Serviço de trabalho temporário

Serviço nos postos clínicos

14

5

19

15

2

4

Total

68

48

116

113

105

105

0

0

Diálogo com os fornecedores
Quadro 34
Canais de diálogo com
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)
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Parte interessada

Canais de diálogo

Fornecedores

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.

Criação de valor para a comunidade
A INCM tem um papel ativo na divulgação cultural junto da sociedade portuguesa 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 portuguesas se deve estender para além das suas atividades de caráter económico, devendo, por isso, complementarmente intervir socialmente na promoção de várias
ações de divulgação cultural e de apoio à cultura portuguesa.

Quadro 35
Apoios financeiros prestados a
causas

unid:mil euros
Apoios em 2015
Monetário Em espécie Total por natureza

2014

2013

Educação

0,0

0,5

0,5

2,2

80,5

Cultura

1,8

162,1

163,8

2,9

20,6

Saúde

0,4

0,0

0,4

0,4

2,6

Bem-estar social

0,5

3,2

3,7

0,3

0,7

Comunidade local

19,7

57,3

77,0

18,6

29,6

Total por forma

22,3

223,0

245,3

24,3

134,1

Nota. — Os contributos em espécie são livros (maioritariamente) e produtos gráficos.
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Neste âmbito, realizou‑se em 2015 um conjunto de iniciativas, das quais
destacamos:
› Apetrechamento de bibliotecas públicas com livros da INCM;
› O fornecimento gratuito à Associação Cais dos cartões de vendedor da revista
Cais (Projeto Cais Revista). Desde 2008 que a INCM apoia esta causa;
› Apoio ao Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da INCM;
› 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, apresentações de livros, debates, temporada
de música de câmara entre outras sessões culturais;
› Apoio à iniciativa «O Bairro das Artes», dedicada à arte contemporânea;
› O prémio de literatura Ruy Cinatti consubstanciando‑se numa iniciativa para
Timor‑Leste, com o objetivo de distinguir uma obra inédita, em prosa ou poesia,
de autoria timorense, escrita em língua portuguesa;
› O prémio INCM/Vasco Graça Moura, dando continuidade à missão da INCM,
enquanto editora pública, cujo galardão terá uma periodicidade anual, visando
distinguir obras inéditas nas áreas de atuação onde Vasco Graça Moura se destacou. Em 2015, na sua edição inaugural, foram admitidos a concurso trabalhos
inéditos no domínio da poesia;
› Participação no Lisboa Open House com a abertura à comunidade dos edifícios
da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda;
› Continuação do apoio à AMI, através da oferta dos seus cartões de saúde.
Diálogo com a comunidade
Quadro 36
Canais de 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.
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0.400

12 meses

0.360
0.320
0.280
0.240
0.200
0.160
0.120
0.080
0.040

Responsabilidade
ambiental
0.000
2015

2016

No decorrer do ano de 2015, os Ano
principais aspetos ambientais significativos foram
monitorizados
e
comunicados
às várias áreas da INCM para que o envol1150
vimento e intervenção seja da responsabilidade de todos os trabalhadores da
INCM.
1100

Para uma análise detalhada do desempenho ambiental, por edifício da INCM,
poderá ser consultado o relatório ambiental de 2015 que estará disponível em
www.incm.pt, e que se encontra elaborado de acordo com a Global Reporting
1050
Initiative.
Energia
1000

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.
950

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 utili900 unicamente nos edifícios da Casa da Moeda e Imprensa Nacional.
zado
Março Maio Julho Setembro Novembro Janeiro Março Maio Julho Setembro Novembro Janeiro
2015
2015
2015
2014 2014 2014
2014
2014
2015 2015 2015 2015

Figura 7
Repartição do consumo
energético (GJ) em 2015
5%

4%

Gasóleo

Gás natural

Eletricidade
91 %
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Desenvolver, produzir e INCM imprensa nacional-casa da moeda
fornecer bens e serviços que
MISSÃO
requerem a incorporação de
elevados padrões de segurança
como garantia da sua
autenticidade e fiabilidade

Figura 8
Evolução do consumo energético

VALORES

Cultura empresarial
Desenvolvimento
sustentável
Responsabilidade para com
os seus recursos humanos
Respeito pelos princípios de
igualdade de género e não
descriminação

27 222

25 243

2013

2014

23 365

2015

Apesar de ter havido um aumento de 0,65 % no consumo energético, a INCM ao
longo do ano de 2015 continuou, a colocar em prática as orientações definidas
no Plano de Racionalização, assim como medidas de poupança de consumos
onde se incluem, nomeadamente, a substituição de equipamentos de AC mais
eficientes e substituição de luminárias em alguns locais.
Água
Durante o ano de 2015, a INCM reduziu o consumo de água em 6 %, o que representa um valor de 22 414 m3. Esta redução é mais acentuada na loja de Coimbra
(‑229 %), armazém de Sacavém (‑53 %) e no edifício da Imprensa Nacional (‑25 %).
De forma a otimizar o desempenho ambiental, no decorrer do ano foram realizadas várias medidas de controlo de consumos, nomeadamente monitorizações
mensais aos consumos dos vários edifícios e em alguns casos foi efetuada, num
período de tempo definido, a monitorização diária dos consumos, conseguindo
desta foram controlar ruturas, avarias de equipamentos, entre outros. Neste contexto, foi realizado o levantamento das torneiras que necessitam ou regulação de
caudais ou substituição.
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Figura 9
Consumo de água total da INCM (m3)
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Fornecedores
23 819
23 322

22 414

23 819
23 322

2013

2014

2015
22 414

Constata‑se, no entanto, que os consumos de água nos refeitórios continuam
significativos, rondando no edifício da Casa da Moeda os 20 % e no edifício da
Imprensa Nacional de 42 % do consumo total de cada edifício respetivamente.
74

Importa salientar, a este respeito, que durante o ano de 2015 foram realizadas
61
várias diligências com a área respetiva de forma a reduzir este consumo.
2013
Figura 10
Consumo de água por refeição (m3/
refeição)

2014

2015
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28
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Imprensa Nacional
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Casa da Moeda
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No que diz respeito ao consumo médio de água por refeição, registou‑se uma
diminuição relativamente ao ano de 2014, contudo é de mencionar, que apesar
desta redução mais significativa no edifício da Casa da Moeda, o consumo ainda
é elevado.
Consciente da importância da água, dado ser um recurso escasso no nosso planeta, a INCM vai continuar a monitorizar este recurso tendo definido para 2016
a implementação de várias ações visando a redução efetiva do consumo de água.
Efluentes gasosos
A INCM, cumprindo com as obrigações legais a que se encontra obrigada, monitoriza 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.
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 2015, houve um aumento na produção de resíduos, cerca de
28 %. Como se pode observar do quadro 37, somente os resíduos urbanos e as
tintas e solventes decresceram.
Quadro 37
Produção de resíduos por tipo

Toneladas
Resíduos produzidos por tipo

2013

2014

24

40

23

153

260

331

Resíduos perigosos

32

20

23

Outros resíduos

68

16

27

Resíduos urbanos
Papel e cartão

Madeira
Metais
Plásticos
Pilhas e REE
Tintas e solventes
Total

2015*

28

29

78

1 253

1 081

1 546

26

23

23

5

1

2

27

33

26

1 616

1 503

2 079

* Valores estimados.

Da análise constata‑se que a maioria dos resíduos produzidos pela INCM são
encaminhados para valorização, e desde 2013 não estão a ser encaminhados resíduos para aterros.
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Figura 11
Destino final dos resíduos
(toneladas)

Casa da Moeda

2033
2013
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2014

1536

2015

33
Valorização

36

54

Eliminação

13

17

27

Incineração

Custos e investimentos globais com proteção ambiental
A INCM, durante o ano de 2015, efetuou várias ações sempre com o objetivo da
proteção ambiental.
Quadro 38
Custos e investimentos no âmbito
da proteção ambiental

Euros
Custos e investimentos

2013

2014

2015

Gestão de resíduos

28 089

22 397

20 637

Trabalhos especializados **

29 662

86 146

74 242

57 751

108 543

94 879

Total

** Em 2014 e 2015, inclui investimentos da redução energética.

Quadro 39
Benefícios associados ao sistema

Euros
Proveitos totais

2013

2014

2015

56 978

45 293

57 078

Os resultados referidos no quadro 39 resultam da faturação proveniente da valorização de resíduos, não se encontrando incluída a venda de metal amoedado.
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 2015 surge retratado no relatório de
gestão 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 a continuação da criação,
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para a empresa, para as suas partes interessadas e, consequentemente, para o
acionista.
Diálogo com o acionista
Quadro 40
Canais de 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

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade.
Para além das políticas, procedimentos e controlos já descritos anteriormente no
presente relatório, a estratégia que a INCM tem vindo a prosseguir suporta‑se
em quatro pilares:
a) Inovação;
b) Qualidade e segurança;
c) Serviço ao cidadão;
d) Divulgação cultural.
a) Inovação
A aposta na inovação constitui um elemento essencial para a sustentabilidade de
qualquer empresa nos mercados competitivos vigentes. A interiorização de uma
cultura de inovação tem o potencial para gerar, desde logo, vantagens ao nível da
competitividade comercial, mas apresenta também a virtude de lançar as bases
para uma visão estruturada de futuro do negócio.
Consciente da importância da inovação, a INCM tem‑se empenhado na promoção e implementação de diversas iniciativas e medidas, com o intuito de
assegurar a integração contínua da Investigação, do Desenvolvimento e da
Inovação (ID&I) nos seus produtos, processos, modelos de negócio ou métodos
organizacionais.
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Assim, no decurso de 2014 e 2015 a empresa desenvolveu dois projetos com
vista à referenciação de práticas de ID&I existentes na organização. Um primeiro
relativo ao levantamento de práticas não formais de geração e operacionalização de oportunidades de negócio e de desenvolvimento de novas ideias e um
segundo, consequente, que teve como objetivo a criação de uma metodologia
adequada à cultura organizacional da INCM de forma a formalizar em termos
orgânicos, processuais e instrumentais a ID&I na empresa, incluindo a realização
de um piloto (desenho de uma framework de inovação).
Tal permitiu não apenas revitalizar instrumentos internos, como o Banco de
Ideias, mas também construir uma rede de parceiros, em particular com a academia, no sentido de impulsionar o desenvolvimento de ideias.
Estas iniciativas deram também origem à criação do Comité de Inovação
Estratégica, sendo expectável que o investimento nesta matéria cresça bastante
ao longo dos próximos anos, assumindo‑se, assim, como a forma de criação de
novos produtos e serviços para a INCM, essenciais para a sustentabilidade da
empresa a médio prazo.
De referir, neste âmbito, que a par deste conhecimento e reforço de bases para
a formalização de uma cultura de ID&I na INCM, foi ainda desenvolvida uma
análise às melhores práticas internacionais em termos de alocação de recursos
financeiros de forma a melhor apurar quais os gastos de ID&I que empresas de
referência a nível nacional face ao seu volume de negócios.
Em suma, a INCM, com vista a melhor capacitação da organização em assumir
‑se como uma empresa cada vez mais competitiva nos mercados nacionais e internacionais, ao mesmo tempo que reforça a sua capacidade na antecipação da
necessidade dos seus clientes e parceiros, considera que se torna essencial incutir na sua cultura organizacional os valores da inovação e da sua capacidade de
promover a prática de I&D junto dos seus colaboradores e parceiros, adotando,
assim, uma política de open innovation.
As despesas em I&D da INCM nos últimos anos são apresentadas no quadro 41.
Quadro 41
Evolução das despesas de I&D

Despesas em I&D

2015

2014

2013

235

725

133

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
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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 e as especificações técnicas do produto
aprovadas 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
ficha técnica dos livros e as especificações e respetivo certificado de garantia das
moedas de acabamento especial acompanham o produto e cumprem o estipulado 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 forma a assegurar as melhores práticas nestes domínios, a INCM detém a certificação no âmbito da gestão da qualidade de acordo com o referencial normativo 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.
É de ressalvar também que neste âmbito, em 2015, iniciaram‑se diversos novos processos de certificação e reconhecimento externos da empresa, tais
como as certificações do sistema de gestão de segurança de informação para
o tacógrafo (ISO 27001) e do sistema de gestão de produção gráfica de segurança (ISO 14298), o alargamento da certificação do Sistema de gestão da qualidade (ISO 9001) ao negócio das Contrastarias e a certificação Card Quality
Management (CQM).
A empresa cumpre ainda alguns normativos internacionalmente aceites, específicos 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 metálicas — e para o laboratório de produtos gráficos — papel, pasta, cartão, tinta, vernizes e pigmentos.
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 segurança e fiabilidade nas relações entre cidadãos e entre estes e o Estado.
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O esforço desenvolvido no sentido de melhorar o serviço ao cidadão encontra‑se
descrito no relatório de gestão.
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 fatores
atribuiu à empresa condições ímpares para divulgação cultural. Neste âmbito,
destaca‑se o conjunto de iniciativas descritas no relatório de gestão.
3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão
empresarial:
a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento
sustentável e dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013,
de 3 de outubro).
Os novos Estatutos da INCM, já objeto de aprovação, tem na sua base um novo
modelo de gestão e de fiscalização da sociedade, com o objetivo de aumentar a
agilidade e flexibilidade desta instituição.
A INCM aposta no aumento da produtividade, quer pela otimização dos processos e procedimentos de fabrico dos vários produtos, adotando metodologias
comprovadas de melhoria contínua, quer pela melhoria de todo o apoio tecnológico aos processos de produção, e ainda pela implementação de uma cultura de
avaliação das necessidades dos consumidores, o desenvolvimento de novos negócios, particularmente associados a produtos mais complexos, de base tecnológica, associando aos produtos atuais novos serviços, particularmente eletrónicos.
A INCM adotou uma conduta que previligia os seguintes princípios:
› Prevenção da poluição, através da reutilização, reciclagem e redução de resíduos,
em detrimento da respetiva eliminação, nos termos da legislação em vigor;
› Minimização dos impactos ambientais decorrentes da sua atividade;
› Minimização dos perigos e avaliar os riscos decorrentes da sua atividade;
› Cumprimento integral da legislação sobre ambiente aplicável à sua atividade;
› Envolvimento de todos os colaboradores fornecedores e clientes na observância das regras ambientais;
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› Cumprimento das normas de segurança em vigor na empresa pelos seus colaboradores, e demais utilizadores, no seu espaço físico.
Face ao acima descrito, encontram‑se estabelecidas na INCM, regras de ambiente, segurança e higiene a observar por todos os colaboradores, fornecedores da
INCM ou prestadores de serviços que utilizem as suas instalações no âmbito das
suas relações contratuais, tendo a empresa, em 2015, iniciado a implementação
do sistema de gestão da responsabilidade social, pretendendo alargar o âmbito
da certificação do seu sistema integrado de gestão.
b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do
respeito por princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras
implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º
do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
A INCM confere particular importância às orientações e considerações proferidas pelo seu Comité de Sustentabilidade, considerando que o processo de
planeamento deverá também ser visto como um momento em que se assumem
compromissos com os principais stakeholders dos quais resultará valor criado
para ambas as partes.
A este respeito urge salientar as ações de formação no campo da sustentabilidade no plano de formação da empresa, a promoção de ações de formação na área
da ética, a política de procurement sustentável.
Mas, importa a este respeito sublinhar o esforço da INCM no sentido de melhorar a eficiência ao nível da utilização dos recursos (energéticos, água, matérias
‑primas, etc.) consumidos na atividade promovendo, para o efeito, o envolvimento de toda a empresa nas questões da sustentabilidade através dos monitores do
sistema integrado de gestão.
A implementação das estratégias de sustentabilidade económica, social e ambiental bem como a concretização de várias iniciativas tem em vista melhorar
o desempenho da missão da empresa e prossecução da visão da INCM em ser
«reconhecida como o fornecedor de produtos e serviços de qualidade 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».
Ao fazê‑lo a INCM suportará cada vez mais a sua marca identitária «O Valor da
Segurança».
c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar
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discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro);
A INCM tem como preocupação principal proporcionar a todos os seus colaboradores as condições de segurança e bem‑estar essenciais ao seu desenvolvimento profissional e pessoal, promovendo o fortalecimento da motivação e o
estímulo ao aumento da produtividade, por estes serem, com a sua dedicação e
competência, a trave mestra da empresa e das que lhe antecederam, ao longo da
sua vasta tradição histórica.
Para o efeito INCM respeita o princípio da igualdade de oportunidades e avalia
o desempenho dos seus colaboradores e colaboradoras com base no mérito individual efetivamente demonstrado, valorizando as respetivas carreiras de acordo
com estes critérios.
A gestão de recursos humanos assume primordial importância para o sucesso
INCM promovendo uma definição clara de metodologias a aplicar na gestão das
pessoas.
A INCM foi uma das primeiras empresas em Portugal a obter a certificação do
sistema de gestão de recursos humanos, de acordo com a NP 4427, apostando
na satisfação, no bem‑estar e na valorização dos seus funcionários e respeitando
as normas em vigor, os princípios éticos da sociedade e os direitos das pessoas.
A implementação de um Sistema de Gestão de Recursos Humanos devidamente
certificado vem reconhecer as boas práticas existentes que vão permitir atrair,
valorizar e a manter os melhores profissionais e, com isso, assegurar os mais altos
padrões de qualidade e segurança.
É neste sentido que se enquadram os investimentos realizados na formação,
na promoção da saúde, em iniciativas de cariz social ou na conciliação da
vida profissional com a vida pessoal e familiar, entre outros, contribuindo para
melhorar a motivação, o desempenho e a produtividade.
d) Referência a medidas concretas no que respeita ao princípio da igualdade do
género, conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 19/2012, de 23 de fevereiro;
A INCM compromete‑se a combater a discriminação no ambiente de trabalho e
a promover a estabilidade e a valorização profissional dos seus colaboradores e
colaboradoras ao longo da sua vida laboral.
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A este propósito a INCM realizou no dia 1 de junho de 2015, no Salão Nobre da
Casa da Moeda, um encontro para celebrar o «Dia Para a Igualdade de Género
na INCM».
Nesse dia foi salientado o papel da INCM na promoção da igualdade de género,
nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 19/2012, de 8 de março, que determinou a obrigatoriedade de
adoção, por todas as entidades do setor empresarial do Estado, de um Plano
para a Igualdade e, ainda, o Plano para a Igualdade de Género para os anos de
2014‑2016.
De mencionar, a este propósito, que o Plano para a Igualdade de Género da
INCM foi elaborado com base na realidade da empresa, tendo sido um processo
participativo e transversal no qual foram envolvidas todas as áreas, consagrando
medidas que promovem a igualdade de género na INCM. Neste campo, é de
referir que o acompanhamento da implementação destas medidas foi efetuado
pelo Comité de Igualdade de Género, expressamente constituído para o efeito.
Importa também salientar o papel a desempenhar por todos os colaboradores
que podem colocar questões, denúncias ou pedidos de esclarecimento relacionados com o Plano para a Igualdade num canal (e‑mail) criado específicamente
para o efeito.
e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as
quais devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com
respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a
sua valorização profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013,
de 3 de outubro);
No que respeita às políticas de recursos humanos definidas pela INCM, remetemos para o anteriormente descrito acerca desta matéria nos pontos anteriores.
Não obstante, cumpre ainda referir que a empresa assegura o cumprimento das
normas aplicáveis em matéria de segurança, saúde, higiene e bem‑estar no local
de trabalho, devendo os seus colaboradores observar, de igual modo, as leis, regulamentos e instruções internas e legais sobre esta matéria.
A conduta profissional dos seus colaboradores da INCM, pauta‑se pela integridade, honestidade, confidencialidade, dedicação e diligência, pelo cumprimento
das normas estabelecidas, particularmente de qualidade, e pela busca de melhoria contínua.
O cumprimento das regras de segurança é uma obrigação de todos, devendo os
colaboradores procurar, de forma permanente, o aperfeiçoamento e atualização
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dos seus conhecimentos, tendo em vista a manutenção, o desenvolvimento e a
melhoria das suas capacidades profissionais e a prestação de melhor serviço aos
clientes.
A INCM é uma empresa que promove a conciliação entre esferas de vida profissional e de vida privada dos seus colaboradores e colaboradoras, assente em
práticas de gestão atuais e transparentes tendo em conta um elevado serviço de
cidadania e a evolução das necessidades dos seus clientes.
f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência
aos moldes em que foi salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de
novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto‑Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro). Referência ao plano de ação para o futuro e a medidas de criação de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação
para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.).
O governo da empresa INCM é baseado nos princípios de fiabilidade, relevância
e transparência da informação de gestão produzida e disponibilizada.
A sua política sustenta‑se, igualmente, na procura da satisfação das expectativas
dos clientes, na qualidade dos produtos que fornece e na relação estreita e cooperante com fornecedores e outros parceiros de negócio, com suporte na sua
capacidade de inovação.
No que respeita concretamente à inovação, recordamos o anteriormente descrito
neste documento no ponto alusivo às políticas prosseguidas com vista a garantir
a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas
de qualidade.
Tendo por base estes valores, é ambição da INCM continuar a ser reconhecida
como o fornecedor privilegiado do Estado e das empresas de produtos e serviços
de qualidade, essenciais à sociedade, suportados em processos e soluções seguros, com a incorporação dos mais elevados níveis de segurança, física e lógica,
que garantam a autenticidade da identificação de pessoas, de bens e serviços,
com recurso à mais moderna tecnologia e know‑how desenvolvido à medida das
necessidades dos clientes, e como promotora da língua e da cultura portuguesas.
Os mercados de elevado valor acrescentado, onde a INCM estrategicamente se
vem posicionando, exigem, cada vez mais, como fator de afirmação e diferenciação, a implementação de várias certificações, como seja a certificação do sistema
de gestão de segurança da informação (ISO 27001), do sistema de gestão de produção gráfica de segurança (ISO 14298), ou da gestão de qualidade na produção
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de cartões (certificação CQM — Card Quality Managment), cuja implementação
foi iniciada em 2015.
A INCM pretende, assim, reforçar as suas capacidades ao nível da deteção, referenciação e desenvolvimento de ideias por parte dos seus colaboradores, 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.
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X. Avaliação do Governo Societário

1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à estrutura e prática de governo societário (vide artigo 54.º do Decreto‑Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro), através da identificação das medidas tomadas no
âmbito dessas orientações. Para cada recomendação deverá ser incluída:
a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão
para o ponto do relatório onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo,
secção e página);
b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa
ocorrência e identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomendação.
Na elaboração do presente documento foram tidas em consideração as recomendações efetuadas pela UTAM ao relatório do exercício anterior, sem prejuízo de
as mesmas terem sido respondidas através de ofício prontamente enviado. Por
conseguinte, e considerando que as recomendações revestiam natureza meramente formal, opta‑se por não se incluir uma tabela de reporte e controlo.
2. Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam
relevantes para a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas.
Nada a acrescentar face ao descrito anteriormente no presente documento.
O Conselho de Administração:
Rui Carp, presidente do CA.
Rodrigo Lucena, vogal do CA.
Gonçalo Caseiro, vogal do CA.
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TABELA GRI G4

Indicador

Nível
Página(s)
de reporte

Estratégia e análise
G4‑1

Mensagem do presidente.

T

7‑9

G4‑2

Descrição dos principais impactos, riscos e
oportunidades.

T

11‑13; 32; 249‑251

Perfil organizacional
G4‑3

Denominação da organização relatora.

T

5; 97

G4‑4

Principais marcas, produtos e ou serviços.

T

56‑69

G4‑5

Localização da sede social da organização.

T

97

G4‑6

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

56‑62; 260

G4‑7

Tipo e natureza jurídica de propriedade.

T

97

G4‑8

Mercados abrangidos.

T

260

G4‑9

Dimensão da organização relatora.

T

83‑85; 251‑256

G4‑10

Mão‑de‑obra total.

T

255‑256

G4‑11

Proporção de colaboradores cobertos por
Acordo Coletivo de Trabalho.

T

45

G4‑12

Descrição da cadeia de valor.

T

47; 246‑247; 262‑263

G4‑13

Principais alterações que tenham ocorrido,
durante o período abrangido pelo
relatório, referentes à dimensão, à estrutura
organizacional ou à estrutura acionista.

T

39‑55

G4‑14

Princípio da precaução da organização.

T

80; 223‑233; 265‑269;
273‑274

G4‑15

Cartas, princípios e outras iniciativas,
desenvolvidas externamente, de carácter
ambiental, económico e social, que a
organização subscreve ou defende.

T

254‑255; 263‑264

G4‑16

Participação significativa em associações e ou
organizações nacionais/internacionais.

T

99‑100; 201

Âmbito e limites do relatório
G4‑17

Denominação da organização relatora.

T

97‑151

G4‑18

Processo para a definição do conteúdo do
relatório.

T

5

G4‑19

Aspetos materiais para o relatório.

T

5

G4‑20

Limite dentro da organização de cada aspeto
do relatório.

T

5

G4‑21

Limite fora da organização de cada aspeto do
relatório.

T

5

G4‑22

Explicação do efeito de quaisquer reformulações T
de informações existentes em relatórios
anteriores e as razões para tais reformulações.

5
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Indicador
G4‑23

Nível
Página(s)
de reporte
Alterações significativas, em relação a relatórios T
anteriores, no âmbito, limite ou métodos de
medição aplicados.

5

Relacionamento com as partes interessadas
G4‑24

Relação dos grupos que constituem as partes
interessadas envolvidas pela organização.

T

252

G4‑25

Base para a identificação e seleção das partes
interessadas a serem envolvidas.

T

251

G4‑26

Abordagens utilizadas para envolver as
partes interessadas, incluindo a frequência do
envolvimento, por tipo e por grupos, das partes
interessadas.

T

229‑233; 259‑260;
262; 264; 270

G4‑27

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

193‑198; 249‑252

Perfil do relatório
G4‑28

Período abrangido para as informações
apresentadas no relatório.

T

5; 191

G4‑29

Data do último relatório publicado.

T

5; 191

G4‑30

Ciclo de publicação de relatórios.

T

5

G4‑31

Contato para perguntas referentes ao relatório
ou ao seu conteúdo.

T

5

G4‑32

Índice de conteúdo da tabela GRI.

T

Presente Tabela

G4‑33

Política e prática atual relativa à procura de
um processo independente de garantia de
fiabilidade que acompanha o relatório de
sustentabilidade.

T

Não foi solicitada a
verificação externa.

Governação
G4‑34

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

203‑229

G4‑35

Processo usado para a delegação de autoridade
sobre tópicos económicos, ambientais e sociais
pelo mais alto órgão de governação para
executivos seniores e outros empregados.

T

207; 310‑320

G4‑36

Designação de um ou mais cargos e funções de
nível executivo como responsável pelos tópicos
económicos, ambientais e sociais e se esses
responsáveis se reportam diretamente ao mais
alto órgão de governação.

T

207; 310‑320

G4‑37

Processos de consulta usados entre os stakeholders T
e o mais alto órgão de governação em relação aos
tópicos económicos, ambientais e sociais.

258‑260; 262; 264; 270
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Nível
Página(s)
de reporte

G4‑38

Composição do mais alto órgão de governação
e dos seus comités.

T

26‑31; 203‑229

G4‑39

Presidente do mais alto órgão de governação é
também um diretor executivo.

T

205

G4‑40

Processos de seleção e nomeação para o mais
alto órgão de governação e seus comités, bem
como os critérios adotados para selecionar
e nomear os membros do mais alto órgão de
governação.

T

203‑229

G4‑41

Relate os processos usados pelo mais alto órgão
de governação para garantir a prevenção e
administração de conflitos de interesse. Relate
se conflitos de interesse são divulgados aos
stakeholders.

T

303‑309

G4‑42

T
Papéis desempenhados pelo mais alto órgão
de governação e pelos executivos seniores no
desenvolvimento, aprovação e atualização do
propósito, declaração de missão, visão e valores,
e definição de estratégias, políticas e metas
relacionadas a impactos económicos, ambientais
e sociais da organização.

G4‑43

Medidas tomadas para desenvolver e
aprimorar o conhecimento do mais alto órgão
de governação sobre tópicos económicos,
ambientais e sociais.

T

204‑207

G4‑44

Processos de avaliação do desempenho do
mais alto órgão de governação no que diz
respeito à governação de tópicos económicos,
ambientais e sociais. Relate se essa avaliação
é independente ou não e com que frequência
ela é realizada. Relate se essa avaliação é uma
autoavaliação.

T

193‑198

G4‑45

Papel desempenhado pelo mais alto órgão
de governação na identificação e gestão de
impactos, riscos e oportunidades derivados
de questões económicas, ambientais e sociais.
Mencione o papel desempenhado pelo mais
alto órgão de governação na implementação de
processos de due dilligence.

T

193‑198; 203‑229

G4‑46

T
Papel desempenhado pelo mais alto órgão de
governação na análise da eficácia dos processos
de gestão de risco da organização para tópicos
económicos, ambientais e sociais.

249‑251

G4‑47

T
Frequência o mais alto órgão de governação
analisa impactos, riscos e oportunidades derivados
de questões económicas, ambientais e sociais.

193‑198; 203‑229

G4‑48

Órgão ou o cargo de mais alto nível que
analisa e aprova formalmente o relatório de
sustentabilidade da organização e garante que
todos os aspetos materiais sejam abordados.

G4‑49

Processo adotado para comunicar preocupações T
críticas ao mais alto órgão de governação.

T

193‑194

279

258‑260; 262; 264;
270
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Indicador

Nível
Página(s)
de reporte

G4‑50

T
Natureza e número total de preocupações
críticas comunicadas ao mais alto órgão de
governação e o(s) mecanismo(s) adotado(s) para
abordá‑las e resolvê‑las.

26‑31; 258‑260; 262;
264; 270

G4‑51

Políticas de remuneração aplicadas ao mais alto
órgão de governação e a executivos séniores.

T

26‑31

G4‑52

Processo adotado para a determinação da
remuneração.

T

26‑31

G4‑53

Opiniões dos stakeholders são solicitadas
e levadas em conta em relação à questão
da remuneração, incluindo os resultados
de votações sobre políticas e propostas de
remuneração, se aplicável.

T

258‑260; 262; 264;
270

G4‑54

Proporção entre a remuneração anual total
do indivíduo mais bem pago da organização.

T

26‑31

G4‑55

T
Proporção entre o aumento percentagem da
remuneração total anual do indivíduo mais bem
pago da organização.

26‑31

Ética e integridade
G4‑56

Descreva os valores, princípios, padrões e
normas de comportamento da organização,
como códigos de conduta e de ética.

T

223‑231

G4‑57

Mecanismos internos e externos adotados pela T
organização para solicitar orientações sobre
comportamentos éticos e em conformidade
com a legislação, como canais de
relacionamento comportamentos éticos e em
conformidade com a legislação, tcomo canais
de relacionamento.

223‑231

G4‑58

Mecanismos internos e externos adotados pela T
organização para comunicar preocupações
em torno de comportamentos não éticos ou
incompatíveis com a legislação e questões
relacionadas à integridade organizacional, como
encaminhamento de preocupações pelas vias
hierárquicas, mecanismos para denúncias de
irregularidades ou canais de denúncias.

223‑231

Informações sobre a forma de gestão
G4‑DMA

Impactos que o tornamos aspetos materiais.

T

42‑47

Categoria: económica
Desempenho económico
G4‑EC1

Valor económico direto gerado e distribuído,
com base no regime de competência de
exercícios, incluindo os componentes básicos
das operações globais da organização listados
abaixo.

T

253

G4‑EC2

Riscos e oportunidades suscitados por
mudanças climáticas com potencial de gerar
mudanças substanciais em operações, receitas
ou despesas.

P

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.
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Nível
Página(s)
de reporte

G4‑EC3

Quando as obrigações do plano forem
diretamente cobertas pelos recursos gerais da
organização, relate o valor estimado dessas
obrigações.

T

256‑259

G4‑EC4

Valor monetário total da ajuda financeira
recebida pela organização de governos no
decorrer do período coberto pelo relatório.

T

Não foram recebidas
indemnizações
compensatórias em
2015.

Presença no mercado
G4‑EC5

Variação entre o salário mais baixo por género
em unidades operacionais importantes e o
salário mínimo.

T

251‑256

G4‑EC6

Percentagem de membros da alta direção de
unidades operacionais importantes contratados
na comunidade local.

T

255‑259

Impactos económicos indiretos
G4‑EC7

Nível de desenvolvimento de investimentos
significativos em infraestrutura e serviços
apoiados.

T

263‑264

G4‑EC8

Relate exemplos identificados de impactos
económicos indiretos significativos da
organização, tanto positivos como negativos.

T

263‑264

T

261‑262

Práticas de compra
G4‑EC9

Percentagem do orçamento de compras e
contratos gasto de unidades operacionais
importantes que é gasto com fornecedores
locais.

Categoria: ambiental
Materiais
G4‑EN1

Peso ou volume total de materiais usados na
produção e embalagem dos principais produtos
e serviços da organização no decorrer do
período coberto pelo relatório.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN2

Percentagem de insumos reciclados usados na
fabricação dos principais produtos e serviços.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN3

Consumo total de combustíveis oriundos
de fontes não renováveis em joules ou seus
múltiplos, inclusive os tipos de combustíveis
usados.

T

265‑266
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN4

Energia consumida fora da organização, em
joules ou seus múltiplos.

T

265‑266
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

Energia
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Indicador

Nível
Página(s)
de reporte

G4‑EN5

Taxa de intensidade energética.

T

265‑266
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN6

P
Volume das reduções de consumo de energia
obtidas diretamente em decorrência de
melhorias na conservação e eficiência, em joules
ou seus múltiplos.

265‑266
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN7

Reduções obtidas nos requisitos de energia de
produtos e serviços vendidos durante o período
coberto pelo relatório.

P

265‑266
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN8

Volume total de água.

T

266‑268
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN9

Número total de fontes hídricas.

T

266‑268
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN10

Volume total de água reciclada e reutilizada pela T
organização.

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

Água

Biodiversidade
G4‑EN11

informações para cada unidade operacional
própria, arrendada ou administrada dentro ou
nas adjacências de áreas protegidas e áreas de
alto valor para a biodiversidade situadas fora de
áreas protegidas.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN12

Natureza de impactos diretos e indiretos
significativos sobre a biodiversidade.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN13

Tamanho e a localização de todas as áreas de
habitat protegido ou restaurado e se o sucesso
das medidas de restauração foi aprovado por
especialistas externos independentes.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.
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Nível
Página(s)
de reporte
Número total de espécies incluídas na lista
vermelha da IUCN e em listas nacionais de
conservação com habitats situados em áreas
afetadas por operações da organização.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN15

Emissões diretas brutas de GEE em toneladas
métricas de CO2 equivalente.

T

268‑269
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN16

Emissões indiretas de gases de efeito estufa
provenientes da aquisição de energia.

T

268‑269
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN17

Outras emissões indiretas brutas de GEE em
toneladas métricas de CO2 equivalente.

T

268‑269
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN18

Taxa da intensidade de emissões de GEE.

T

268‑269
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN19

Volume de reduções de emissões de GEE
obtidas como resultado direto de iniciativas de
redução de emissões, em toneladas métricas de
CO2 equivalente.

T

268‑269
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

Volume de emissões atmosféricas significativas. T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

Emissões

G4‑EN20 Produção, importações e exportações de SDO
em toneladas de CFC‑11 equivalente.
G4‑EN21

Efluentes e resíduos
G4‑EN22

Volume total de descartes de água planejados e
não planejadas.

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.
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Página(s)
de reporte

G4‑EN23

Peso total de resíduos perigosos e não
perigosos.

268‑269
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN24

Número total e volume total de vazamentos
significativos registrados.

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN25

Peso total de cada um dos seguintes resíduos:
resíduos perigosos transportados; resíduos
perigosos importados; resíduos perigosos
exportados; resíduos perigosos tratados.

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN26

Corpos d’água e habitats relacionados
significativamente afetados por descartes de
água.

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

Produtos e serviços
G4‑EN27

Até que ponto os impactos ambientais causados T
por produtos e serviços foram mitigados no
decorrer do período coberto pelo relatório.

269
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

G4‑EN28

Percentagem de produtos e suas embalagens
recuperados para cada categoria de produto.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

T

269
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

T

269
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

Conformidade
G4‑EN29

Multas significativas e sanções não monetárias.

Transportes
G4‑EN30 Impactos ambientais significativos decorrentes
do transporte de produtos e outros bens e
materiais usados nas operações da organização,
bem como do transporte de seus empregados.
Geral
G4‑EN31

Investimentos e gastos totais da organização
com medidas de proteção ambiental.

Avaliação ambiental de fornecedores
G4‑EN32

Percentagem de novos fornecedores
selecionados com base em critérios ambientais.
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Nível
Página(s)
de reporte
Número de fornecedores submetidos a
avaliações de impacto ambiental.

T

269
Informação mais
detalhada poderá ser
encontrada no
relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais
G4‑EN34

Número total de queixas e reclamações
relacionadas a impactos ambientais registadas
por meio de mecanismos formais durante o
período coberto pelo relatório

T

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.

Categoria: social/práticas trabalhistas e trabalho decente
Emprego
G4‑LA1

Número total e a taxa de novas contratações
de empregados durante o período coberto pelo
relatório.

T

255‑256

G4‑LA2

Benefícios concedidos regularmente a
empregados de tempo integral da organização,
mas não a empregados temporários ou em
regime de meio período.

T

257‑259

G4‑LA3

Número total de empregados com direito a tirar
licença maternidade/paternidade.

T

257

T

A INCM rege‑se pelos
prazos definidos no
Código do Trabalho.

Relações trabalhistas
G4‑LA4

Prazo mínimo, em semanas, de notificação
geralmente dado a empregados e seus
representantes eleitos antes da implementação
de mudanças operacionais significativas que
podem afetá‑los substancialmente

Saúde e segurança no trabalho
G4‑LA5

Nível em que cada comitê formal de saúde e
segurança constituído por empregados.

T

257

G4‑LA6

Tipos de lesões, a taxa de lesões, a taxa de
doenças ocupacionais, dias perdidos, a taxa de
absenteísmo e número de óbitos relacionados
ao trabalho para o total de trabalhadores.

T

255‑256

G4‑LA7

Empregados envolvidos em atividades
T
ocupacionais que apresentam alta incidência ou
alto risco de doenças específicas.

258

G4‑LA8

Acordos formais (locais ou globais) com
sindicatos abordam tópicos de saúde e
segurança.

T

Os acordos existentes
com os sindicatos não
cobrem este tipo de
matérias.

Formação e educação
G4‑LA9

Número médio de horas de treinamento
realizado pelos empregados da organização
durante o período coberto pelo relatório.

T

258

G4‑LA10

Tipo e âmbito de programas implementados
e a assistência prestada para aperfeiçoar as
habilidades de empregados.

T

258; 274‑275
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Indicador
G4‑LA11

Nível
Página(s)
de reporte
T

249; 253; 259; 275

T

203‑229

Razão matemática entre o salário e remuneração T
entre mulheres e homens em cada categoria
funcional, discriminada por unidades
operacionais importantes.

251‑256

Percentagem do total de empregados,
discriminados por gênero e categoria funcional,
que receberam avaliação de desempenho e de
desenvolvimento de carreira durante o período
coberto pelo relatório.

Diversidade e igualdade de oportunidades
G4‑LA12

Percentagem de indivíduos que integram os
órgãos de governação da organização.

Igualdade de remuneração entre homens e mulheres
G4‑LA13

Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas
G4‑LA14

Percentagem de novos fornecedores
selecionados a partir de critérios relativos a
práticas trabalhistas.

T

262‑263

G4‑LA15

Número de fornecedores submetidos a
avaliações de impactos em relação às práticas
trabalhistas.

T

262‑263

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas
G4‑LA16

T
Número total de queixas e reclamações
relacionadas a práticas trabalhistas protocoladas
por meio de mecanismos formais durante o
período coberto pelo relatório.

Zero reclamações
registadas por este
motivo

Categoria: social/direitos humanos
Investimentos
T

G4‑HR1

Número total e percentagem de acordos e
contratos de investimentos significativos que
incluem cláusulas de direitos humanos ou
que foram submetidos a avaliação referente a
direitos humanos.

G4‑HR2

T
Número total de horas dedicadas, no período
coberto pelo relatório, a treinamento em
políticas de direitos humanos ou procedimentos
relacionados a aspetos dos direitos humanos
relevantes para as operações da organização.

262‑263

Em 2015 não
ocorreram ações
de formação sobre
direitos humanos

Não discriminação
G4‑HR3

T

257; 275

T
Operações e fornecedores em que o direito
de exercer a liberdade de associação e a
negociação coletiva pode estar sendo violado ou
estar correndo risco de violação.

223‑224

Número total de casos de discriminação
ocorridos durante o período coberto pelo
relatório.

Liberdade de associação e negociação coletiva
G4‑HR4
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Indicador
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Nível
Página(s)
de reporte

Trabalho infantil
G4‑HR5

Relate as operações e fornecedores que possam T
apresentar riscos significativos de ocorrência de
casos de trabalho infantil; trabalhadores jovens
expostos a trabalho perigoso.

223‑224

Trabalho forçado ou análogo ao escravo
G4‑HR6

Relate as operações e fornecedores que
apresentam riscos significativos de ocorrência
de casos de trabalho forçado ou análogo ao
escravo.

T

223‑224

T

A segurança da
INCM é assegurada
por efetivos da PSP e
da empresa STRONG.
Ambas abordam o
tema dos direitos
humanos na formação
dos seus efetivos.

Práticas de segurança
G4‑HR7

Percentagem do pessoal de segurança que
recebeu treinamento formal nas políticas ou
procedimentos específicos de direitos humanos
da organização e sua aplicação na segurança.

Direitos indígenas
G4‑HR8

Número total de casos identificados de violação T
de direitos de povos indígenas no decorrer do
período coberto pelo relatório.

NA

Avaliação
G4‑HR9

Número total e percentagem de operações que
foram submetidas a análises ou avaliações de
impactos relacionados a direitos humanos.

T

Zero. A INCM rege
‑se pelas normas
da Constituição da
República e da OIT.

Avaliação de fornecedores em direitos humanos
G4‑HR10

T
Percentagem de novos fornecedores
selecionados com base em critérios relacionados
a direitos humanos.

262‑263

G4‑HR11

Número de fornecedores submetidos a
avaliações de impactos em direitos humanos.

262‑263

T

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a direitos humanos
G4‑HR12

Número total de queixas e reclamações
relacionadas a impactos em direitos humanos
registadas por meio de mecanismos formais
durante o período coberto pelo relatório.

T

Zero reclamações
registadas por este
motivo.

Categoria: social/sociedade
Comunidades locais
G4‑SO1

Percentagem de operações que implementaram T
programas de engajamento da comunidade, de
avaliação de impactos e de desenvolvimento
local.

G4‑SO2

Operações com impactos negativos
significativos reais e potenciais em
comunidades locais.

T

263‑264

Relatório ambiental
INCM2015 disponível
em www.incm.pt.
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Indicador

Nível
Página(s)
de reporte

Combate à corrupção
G4‑SO3

Número total e percentagem de operações
submetidas a avaliações de riscos relacionados
à corrupção.

T

223‑224

G4‑SO4

Número total e percentagem de membros
do órgão de governação aos quais foram
comunicadas as políticas e procedimentos
anticorrupção adotados pela organização.

T

Em 2015 não
ocorreram ações
de formação sobre
práticas anti
‑corrupção.

G4‑SO5

Número total e a natureza dos casos
confirmados de corrupção.

T

223‑224; 257; 275

T

Em 2015 não foram
efetuadas quaisquer
contribuições neste
âmbito.

T
Número total de ações judiciais pendentes
ou encerradas durante o período coberto pelo
relatório referentes à concorrência desleal e a
violações de leis antitruste e da regulamentação
de monopólio em que a organização tenha sido
identificada como participante.

Zero ações judiciais.

Políticas públicas
G4‑SO6

Valor monetário total de contribuições para
partidos políticos e políticos em dinheiro e
em espécie feitas pela organização direta ou
indiretamente.

Concorrência desleal
G4‑SO7

Conformidade
G4‑SO8

Multas e sanções não monetárias significativas.

T

Em 2014, a INCM
não sofreu nenhuma
coima ou sanção por
incumprimento de leis
ou regulamentos.

Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade
G4‑SO9

Percentagem de novos fornecedores
selecionados com base em critérios relativos a
impactos na sociedade.

T

262‑263

G4‑SO10

Número de fornecedores submetidos a
avaliações de impactos na sociedade.

T

262‑263

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade
G4‑SO11

T
Número total de queixas e reclamações
relacionadas a impactos na sociedade registadas
por meio de mecanismos formais durante o
período coberto pelo relatório.

Zero reclamações
registadas por este
motivo.

CATEGORIA: SOCIAL/RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
Saúde e segurança do cliente
T

G4‑PR1

Percentagem de categorias de produtos
e serviços significativas para as quais são
avaliados impactos na saúde e segurança
buscando melhorias.

G4‑PR2

T
Número total de casos de não conformidade
com regulamentos e códigos voluntários
relacionados aos impactos gerados por produtos
e serviços na saúde e segurança durante o
período coberto pelo relatório.

249‑253

Zero incidentes.
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Indicador
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Nível
Página(s)
de reporte

Rotulagem de produtos e serviços
G4‑PR3

T
Informações sobre produtos e serviços são
exigidas pelos procedimentos da organização
relativos a informações e rotulagem de produtos
e serviços.

249‑253

G4‑PR4

T
Número total de casos de não conformidade
com regulamentos e códigos voluntários
relativos a informações e rotulagem de produtos
e serviços.

Zero incidentes.

G4‑PR5

Principais resultados ou conclusões de
pesquisas de satisfação do cliente (com base
em amostragens estatisticamente relevantes)
realizadas no período coberto pelo relatório.

T

259‑261

Comunicações de marketing
G4‑PR6

Organização vende produtos que:
Estão proibidos em determinados mercados;
são objeto de questões de stakeholders ou de
debate público.

T

254‑255; 263‑264

G4‑PR7

Número total de casos de não conformidade
com regulamentos e códigos voluntários
relativos a comunicações de marketing,
incluindo publicidade, promoção e patrocínios.

T

Zero incidentes.

Privacidade do cliente
G4‑PR8

T
Número total de queixas e reclamações
comprovadas relativas à violação de privacidade
do cliente.

Zero reclamações
registadas por este
motivo.

Conformidade
G4‑PR9

Valor monetário total de multas significativas
por não conformidade com leis e regulamentos
relativos ao fornecimento e uso 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.
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XI. Anexos do RGS

Para além dos anexos que foram sendo referenciados ao longo deste documento,
anexam‑se ainda os seguintes documentos:
› Ata da reunião do conselho de administração com a deliberação da aprovação
das Contas e dos Relatórios de Gestão e de Boas Práticas do Governo Societário
2015 — Anexo 9.
› Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do
Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro — Anexo 10.
› Declarações a que se referem os artigos 51.º e 52.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013,
de 3 de outubro — Anexo 3 e 4.
› Ata da reunião da assembleia geral, deliberação unânime por escrito ou despacho que contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista
dos documentos de prestação de contas (aí se incluindo o relatório de gestão e
contas, bem como o relatório de boas práticas do governo societário) relativos ao
exercício de 2014 — Anexo 7.
› Ata da reunião do conselho de administração com a deliberação da retificação
do relatório de boas práticas do governo societário 2015 — Anexo 11.
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Anexo 1 — Relatório do
Conselho Fiscal sobre a
avaliação dos objetivos
do Contrato de Gestão
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Anexo 2 — Elementos
curriculares dos
membros do Conselho
de Administração
Dr. Rui Carp
Presidente do Conselho
de Administração

página 299

Economista (ISEG), quadro superior do Ministério das Finanças (MF), para onde
entrou em 1976 para o Gabinete de Estudos e Planeamento.
Vogal do conselho diretivo do Instituto de Seguros de Portugal (ISP), desde julho de 2002 até setembro de 2012, com os pelouros administrativo e financeiro.
Nesse cargo, chefiou a delegação portuguesa às sessões do Comité de Seguros
e Fundos de Pensões da OCDE; representou aquela autoridade de supervisão
no Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria desde a sua criação (2008),
tendo a ele presidido em 2011; representou também o ISP no conselho consultivo
da CMVM (2011 e 2012).
Como assessor principal da DGAERI do MF (1996/2002), integrou a task force
de acompanhamento técnico da presidência portuguesa do ECOFIN (2000) e
a Estrutura de Coordenação para a Reforma da Despesa Pública (ECORDEP).
Administrador (conselho executivo) da FLAD, entre abril de 1990 e agosto de
1996, com os pelouros financeiro e de investimentos.
Diretor‑geral da Contabilidade Pública entre março de 1984 e 1986.
Membro da Comissão de Reforma do Tribunal de Contas (1983 e 1984).
Adjunto do presidente do Conselho Nacional do Plano (1981-1984) onde coordenou os Serviços Técnicos.
Integrou (1978-79) 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 primeiro
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
Financeiros e Empresariais (IDEFE) do ISEG, foi assistente convidado nas disciplinas de Finanças Públicas no ISEG desde 1977-78, passando a regente em 1979.
Passou, no ISEG, a professor associado convidado desde 1990 (relator do conselho científico, Prof. Francisco Pereira de Moura). Orientou teses de mestrado ou
pertenceu a júris de mestrado (no ISEG, no ISCSP e no ISCTE).
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Foi, nas décadas de 80 e 90, professor responsável da disciplina de Política
Económica na Universidade Católica Portuguesa e disciplinas de pós‑graduações.
Foi co‑responsável (com Xavier de Basto) da disciplina de Política Fiscal e
Financeira Comunitária no curso de pós‑licenciatura em Estudos Europeus da
Faculdade de Direito de Coimbra, entre 1983 e 1985.
Foi, entre 1983 e 2007, preletor em vários cursos do INA, designadamente no
curso de Gestão Orçamental das Empresas Públicas (de que foi o coordenador),
realizado em maio de 1983, no curso de Estudos Avançados em Gestão Pública
(GEAGP 2), integrando o conselho científico‑pedagógico, no curso FORGEP
(Oeiras e Faro).
Foi também preletor ou conferencista no Instituto de Defesa Nacional, no
Instituto de Altos Estudos Militares, na Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa, na Universidade Católica do Porto, no Tribunal de Contas, no
ISCSP e na Direção-Geral do Tesouro.
Foi deputado na Assembleia da República (eleito pelo Círculo de Lisboa em
1985; 1987 e 1991), tendo sido relator nas comissões de economia e finanças e
dos assuntos europeus (seu vice‑presidente entre 1991 e 1992), e como delegado português nas Assembleias Parlamentares da Organização e Cooperação de
Segurança Europeia (OSCE e antes CSCE), foi eleito presidente da sua Comissão
para os assuntos económicos e científicos.
Secretário de Estado do Orçamento (com a função pública) entre outubro de
1985 e janeiro de 1990. Subsecretário de Estado do Orçamento (com os assuntos
fiscais) em 1980, no Governo de Sá Carneiro.
Presidente da 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.
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 2004‑2008.
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Dr. Rodrigo Lucena
Vogal do Conselho
de Administração
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Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Foi vogal do conselho diretivo do Instituto de Seguros de Portugal de 2000 a
2012.
Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, em 1999
e 2000.
Foi quadro do Grupo Pão de Açúcar/Auchan, entre 1990 e o ano 2000, onde
desempenhou, entre outras, as funções de diretor‑geral da cadeia Pão de Açúcar
Extra (lojas de conveniência) de gerente da Multicenco (gestão de centros comerciais), de diretor‑geral da Supa‑Guiné e de diretor do Gabinete de Apoio às
Relações Internacionais.
De 1986 a 1990, foi conselheiro das pescas na Representação Permanente de
Portugal em Bruxelas e, durante os anos 1985 e 1986, foi subdiretor‑geral das
Pescas.
Adjunto do Secretário de Estado das Pescas em 1985.
Jurista nos Serviços de Planeamento e Coordenação de Empreendimentos, em
Macau, de 1982 a 1984.
Assessor jurídico do Secretário de Estado das Pescas, em 1981 e 1982.
Assessor jurídico do Secretário de Estado do Comércio e Indústria Agrícolas, em
1979 e 1980.
Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Estruturação Agrária, em 1978 e
1979.
Consultor jurídico na Auditoria Jurídica do Ministério da Agricultura e Pescas,
em 1977 e 1978.
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Eng.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. Destacando‑se ainda o
Programa de Alta Direção de Empresas, pela AESE Business School.
Senior expert responsável por estudo relacionado com a utilização positiva de
TIC nas compras governamentais, no âmbito do programa Diálogos Setoriais
Europa Brasil (2014).
Vice-coordenador para a Estratégia para a Reorganização dos Serviços de
Atendimento da Administração Pública, na Presidência do Conselho de
Ministros (2014‑2015).
Vogal do conselho diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração
Pública (2012‑2014).
Vogal do conselho diretivo da Agência para a Modernização Administrativa
(2009‑2012).
Diretor da Accenture, no grupo de Administração Pública (2008‑2009).
Consultor da Accenture, no grupo de Administração Pública (2003‑2008).
Orador convidado em diversos eventos nacionais e internacionais.
Diversos artigos publicados em jornais online, na área da tecnologia.
Membro do conselho geral da APDSI — Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação, onde fez parte do grupo de
trabalho que, em 2015, elaborou o estudo «Contributos para a reforma do
Estado — Uma visão da sociedade da informação».
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Anexo 3 — Declarações
dos membros do CA
sobre participações
patrimoniais e
relacionamentos
suscetíveis de gerar
conflito de interesses
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######
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Anexo 4 — Declarações
de abstenção em
decisões que envolvam
o interesse próprio
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Anexo 5 — Delegação
de competências
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Anexo 6 — Elementos
curriculares dos membros
do Conselho Fiscal

Formação universitária:

Eng.ª Maria Júlia Ladeira
Presidente do
Conselho Fiscal

Bacharelato em Economia da Universidade Técnica de Lisboa;

Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade Nova de Lisboa;

Frequência do curso de mestrado em Ciências da Computação na Universidade
de Coimbra.
Atividade profissional:
Assessora no Gabinete da diretora-geral da Autoridade Tributária;
Secretária-geral do Ministério das Finanças;
Subdiretora-geral do Instituto de Informática 2007 a 2012;
Vogal do conselho de administração do Instituto de Gestão Informática e Financeiro
da Saúde (2005 a 2007) responsável pela área de informática e comunicações;
Presidente do conselho de administração do Instituto das Tecnologias de
Informação na Justiça (ITIJ) e diretora-geral do Serviço de Informática do
Ministério da Justiça (1998 a 2005);
Assessora do conselho de administração do Hospital Curry Cabral;
Vogal do conselho de administração (1993‑1996) do Instituto de Gestão
Informática e Financeira da Saúde (IGIF);
Delegada nacional para a área dos cuidados de saúde no Programa das Aplicações
Telemáticas de Interesse Comum da DGXIII da União Europeia;
Diretora de serviços de Sistema de Informação (1991‑1993) do Serviço de
Informática do Ministério da Saúde (SIMS);
Assessora informática (1988‑1991) da Direção‑Geral da Administração Pública
(DGAP);
Técnica superior da administração pública no Instituto de Informática,
IPO — Centro de Oncologia de Coimbra e Direção‑Geral da Organização
Administrativa (DGOA) desde 1977;
Monitora do INA, DGAP e IPO;
Co‑editora do livro «Health in the New Communication Age», 1995 — IOS Press.
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Dr. António Almeida
Vogal do Conselho Fiscal

Habilitações académicas:
MBA com especialização em finanças (UCP 1999/2001 curricular);
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas (ISNP 1990/1995).
Atividade profissional:
Vogal do conselho fiscal da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (mandato
2014‑2016);
Secretário da mesa da assembleia geral da ENI — Gestão de Planos Sociais, S. A.,
em liquidação, de 2008 a 2015, presidente da mesa de 2013 a 2015 por renúncia
do anterior;
Representante do acionista Estado em diversas assembleiasgerais de empresas
públicas;
Direção‑Geral do Tesouro e Finanças (técnico superior especialista em orçamento e finanças públicas do Ministério das Finanças) desde 1997;
Banco Espírito Santo de 1989 a 1997.
Outras informações e qualificações:
Contabilista certificado n.º 10743;
Economista n.º 4424 (Colégio de Economia e Gestão Empresariais; Colégio de
Análise Financeira; vogal nos Órgãos Nacionais da Ordem dos Economistas,
mandato 2015/2017).
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Dr.a Fernanda Borges
Vogal do Conselho Fiscal
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Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo concluído o curso no ano letivo 1988-1989;
Estágio de advocacia efetuado em Lisboa, de 23 de março de 1990 a 23 de
Outubro de 1991, pela Ordem de Advogados;
Advogada inscrita na Ordem dos Advogados — cédula profissional n.º 9642;
Exercício suspenso, a seu pedido, desde 1 de dezembro de 1995, por incompatibilidade legal com o exercício do cargo de dirigente da Administração Pública;
Técnica superior especialista em Orçamento e Finanças Públicas do Ministério
das Finanças, do mapa de pessoal da Direção‑Geral do Tesouro.
Habilitações complementares:
› Curso Básico de Gestão Patrimonial, em Lisboa, em 1991, organizado pela
Direção-Geral do Património do Estado;
› Curso «Contencioso Administrativo», em Oeiras, de 9 a 20 de novembro de
1992, organizado pelo Instituto Nacional de Administração;
› Curso «Código de Procedimento Administrativo», em Oeiras, a 24 e 25 de
março de 1993, organizado pelo Instituto Nacional de Administração;
› Curso «Contratos Públicos nas Comunidades Europeias», em Oeiras, de 14 a
18 de novembro de 1994, organizado pelo Instituto Nacional de Administração;
› Curso «Qualidade e Modernização na Administração Pública» organizado pelo
PROFAP na sede da D. G. P., de 26 a 28 de maio de 1997;
› Curso «Técnicas de Condução de Reuniões», em Oeiras, de 22 a 26 de setembro
de 1997, organizado pelo Instituto Nacional de Administração;
› Curso «Regime Jurídico da Realização das Despesas Públicas», organizado pelo
PROFAP, na sede da D.G.P., de 18 a 25 de setembro de 1998;
› Seminário de «Apresentação do POCP — Plano Oficial de Contabilidade
Pública e do CIBE — Cadastro e Inventário de Bens do Estado», realizado na
DGP, 18 e 19 de maio de 2000;
› Seminário de Alta Direção, realizado no INA, de 8 a 12 de novembro de 2004;
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› Ação de formação «O Código dos Contratos Públicos», realizado pela SGMFAP
nos dias 12, 13, 15, 19, e 28 de maio de 2008;
› Ação de formação «O Novo Regime de Responsabilidade Extracontratual do
Estado» , realizada pela SGMFAP, nos dias 17 e 18 de junho de 2008; e
› Código do Procedimento Administrativo, realizado pela SGMF, em março de
2015.
Exercício de funções dirigentes e de coordenação:
› Chefe de divisão em comissão de serviço, colocada na Divisão de Serviços
Especiais da Direção de Serviços Especiais e de Inspeção Patrimonial, desde 1 de
dezembro de 1995;
› Chefe de divisão em regime de substituição, pelo período de seis meses a contar de 1 de dezembro de 1998;
› Chefe de divisão em regime de gestão corrente a partir de 31 de maio de 1999;
› Chefe de divisão mediante concurso por um período de três anos da Divisão de
Serviços Especiais da Direção de Serviços Especiais e de Inspeção Patrimonial
da DGP, a partir de 20 de janeiro de 2000;
› Chefe de divisão mediante concurso, por um período de três anos, da Divisão
de Alienação de Bens da Direção de Serviços de Gestão Patrimonial da DGP, a
partir de 1 de abril de 2000;
› Chefe de divisão de Alienação de Bens, em regime de substituição, a contar de
27 de março de 2003, em virtude de ter cessado as funções no mesmo cargo;
› Chefe de divisão em regime de substituição/gestão corrente na Direção de
Serviços Especiais e de Inspeção Patrimonial, com efeitos a partir de 1 de março
e até julho de 2005;
› Chefe de divisão de Recursos Humanos e Financeiros da Direção‑Geral do
Tesouro e Finanças, em regime de substituição com efeitos a 27 de maio de 2008;
› Diretora do Curso de Aperfeiçoamento de Quadros Técnicos Intermédios de
Gestão Patrimonial em 1998;
› Oficial público para a realização do contrato de empreitada n.º 1/95;
› Oficial público para a realização do contrato de empreitada n.º 2/95;
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› Oficial público para a realização do contrato de empreitada n.º 3/95;
› Membro suplente da Comissão Paritária, relativamente às notações de 1995,
como representante da administração;
› Membro do grupo de trabalho incumbido de elaborar a revista da D. G. P. em
1996;
› Membro efetivo da comissão paritária, relativamente às notações de 1996, como
representante da administração;
› Membro do grupo de trabalho para a apreciação do projeto da lei orgânica do
IPPAR, em janeiro de 1997;
› Membro do conselho editorial da PATRIMONIUM — revista da Direção‑Geral
do Património;
› Membro da Comissão de Projetos sobre Legislação de Enquadramento (CPLE),
no âmbito da Estrutura de Missão para a Reforma da Administração Patrimonial
do Estado;
› Presidente das Comissões de Alienação de Imóveis por Hasta Pública realizadas na sede da D.G.P. no período de 2000 a junho de 2004;
› Avaliadora para cinco ponderações curriculares relativas aos anos de 2004 a
2007, nos termos do n.º 4 do artigo 85.º da Lei n.º 66‑B/2007, de 22 de dezembro.
Trabalhos publicados:
› Artigo «Auto de Cessão — Teatro Tália», publicado no n.º 2 da revista
Patrimonium;
› Artigo «Auto de Devolução e Cessão Simultânea — Convento do Sagrado
Coração de Jesus anexo à Basílica da Estrela», publicado no n.º 2 da revista
Patrimonium;
› Artigo «Breve Resenha sobre o Enquadramento Legal das Alienações realizadas
pela DGP» (em coautoria), publicado no n.º 4 da revista Patrimonium.
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Dr.a Maria João Araújo
Suplente do
Conselho Fiscal

Habilitações académicas:
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade
Católica Portuguesa;
Pós‑licenciatura em Estudos Europeus — dominante Económica, pelo Centro de
Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa.
Atividade profissional:
Desde agosto de 2011 — subdiretora‑geral do Tesouro e Finanças. Responsável
pelas matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do sector público
administrativo e empresarial e da função acionista, nos planos interno e internacional, ao acompanhamento e efetivação de operações de apoio financeiro a
entidades, atividades ou programas, à coordenação orçamental das receitas cobradas e das despesas excecionais processadas pela Direção‑Geral do Tesouro e
Finanças e ao controlo da emissão e circulação da moeda metálica;
Administradora não executiva da Parpública — Participações Públicas (SGPS), S. A.,
desde 29 de maio de 2013 — (mandato 2013‑2015);
Representante do Ministério das Finanças no Conselho Geral e de Supervisão
da Portugal Capital Ventures — Sociedade de Capital de Risco, S. A., desde 15 de
junho de 2012.
Vogal do conselho fiscal da PME Investimentos — Sociedade de Investimento,
S. A., desde 10 de Fevereiro de 2012;
Presidente da mesa da assembleia geral da Parque EXPO 98, S. A., desde 2 de
novembro de 2011;
Maio de 2007 a agosto de 2011 — diretora de serviços de Contabilidade da
Direção de Serviços dos Assuntos Comunitários da Direção‑Geral do Orçamento
do Ministério das Finanças (MF);
1999‑2007 — diretora de serviços dos Assuntos Monetários e Financeiros da extinta Direção‑Geral de Assuntos Europeus e Relações Internacionais (DGAERI),
do MF;
1998‑1999 — assessora na Direção‑Geral de Assuntos Europeus e Relações
Internacionais, do MF;
1986‑1998 — técnica superior do Gabinete de Assuntos Europeus do MF;
1981‑1986 — técnica superior no Gabinete de Estudos e Planeamento do MF.
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Outras atividades:
Designada para integrar o grupo de trabalho, no âmbito da Administração
Pública, «Operações orçamentais» da Comissão Euro, criado pelo despacho do
Ministro das Finanças n.º 527/96‑XIII, de 9 de dezembro de 1996, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 298, de 26 de dezembro de 1996;
Designada para integrar, como representante da DGAERI, a estrutura de acompanhamento permanente dos dossiers da Agenda 2000, criada pelo despacho
do Ministro das Finanças n.º 323/97XIII, de 29 de julho 1997.
Atividade docente/formação:
Assistente na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa;
Ações de formação sobre recursos próprios comunitários a funcionários superiores do Tribunal de Contas, em 2002 e 2003;
Docente e co‑regente da cadeira de Orçamento e Finanças Comunitárias no
curso de pós‑licenciatura de Administração e Desenvolvimento Regional sobre a Perspectiva das Comunidades Europeias na Universidade de Évora, em
1991‑1992.
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Anexo 7 — Ata da
reunião da Assembleia
Geral da aprovação
documentos de prestação
de contas relativos ao
exercício de 2014.

página 329

página 330

INCM imprensa nacional-casa da moeda

RELATÓRIO de Governo Societário 2015 O valor da segurança

página 331

página 332

INCM imprensa nacional-casa da moeda

RELATÓRIO de Governo Societário 2015 O valor da segurança

página 333

página 334

INCM imprensa nacional-casa da moeda

RELATÓRIO de Governo Societário 2015 O valor da segurança

página 335

página 336

INCM imprensa nacional-casa da moeda

RELATÓRIO de Governo Societário 2015 O valor da segurança

página 337

página 338

INCM imprensa nacional-casa da moeda

RELATÓRIO de Governo Societário 2015 O valor da segurança

página 339

página 340

Anexo 8 — Tabelas
da Metodologia
de Avaliação de
Riscos da INCM
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Nível de Risco (NR) = Nível de Prob
Tabela 2 — Nível de Probabilidade (NP)
Probabilidade

Nível

Tabela 5 —

Descrição

Quase certo

5

O incidente acontece com
muita frequência (mais de 75%
de possibilidade

Muito provável

4

O incidente acontece com frequência (mais de 50 % a 75 %
de possibilidade

Provável

3

O incidente acontece com
frequência (de 25% a 50 % de
possibilidae

Pouco provável

2

O incidente acontece ocasionalmente (menos de 25 % de
possibilidade

Improvável

1

Não é expectável que o evento
aconteça

5

5

10

4

4

8

3

3

6

2

2

4

1

1

2

1

2

Tabela 4 — Nív
Severa
Significativa
Moderada
Pequena
Mínima

Metodologia de avaliação de riscos
1. Definir o Nível de Probabilidade (NP)
(Ver tabela 2)
2. Definir o Nível de Consequência (NC)
(Ver tabela 3 + tabela 4)
3. Calcular o Nível de Risco (NR) (Ver tabela 5)
4. Comparar o Nível de Risco (NR) obtido com
a tabela do Critério de Risco (ver tabela 5 + tabela 6)

Tabela 3 — Tabela de
Atributo

Escala

Confidencialidade

Secreto
Confidencial
Uso interno
Pública
Não aplicável

Integridade

Crítico
Alto
Médio
Normal
Baixo

Disponibilidade

Indisponível até 2x SLA (d

Indisponível até SLA (defi
Indisponível até 2/3x SLA
Indisponível até 1/2x SLA
Indisponível até 1/3x SLA
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babilidade (NP) x Nível da consequência (NC)
Tabela 6 — Critério de Risco

— Nível de Risco (NR)
15

20

25

12

16

20

9

12

15

6

8

10

3

4

5

3

4

5

V

Severo — Intervenção de mitigação/eliminação imediata
[20-25]

IV

Alto risco — Intervenção de mitigação a curto prazo
[15-19] (< 1 ano)

III

Médio risco — Intervenção de mitigação a médio prazo
[10-14] (1 ano < médio prazo < 3 anos

II

Baixo risco — Intervenção de tratamento possível
[5-9] (< 3 anos)

I

Negligenciável — sem necessidade de tratamento [1-4]

vel de Consequência (NC)
5
4
3
2
1

e Escalas de Consequência
Valor da consequência
5
4
3
1
0
5
4
3
2
1

definido contratualmente)

5

inido contratualmente)

4

(definido contratualmente) 3
(definido contratualmente) 2
(definido contratualmente)

Considera-se o Nível de Consequência, com o maior
das consequências para cada um dos atributos.
ex. NC-Máximo (valor da consequência para a confidencialidade-5); (valor da consequência para a integridade-4), valor da consequência para a Disponibilidade-2)
ou seja NC-Max (5; 5; 2)-5
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Anexo 9 — Ata da
reunião do Conselho
de Administração
com a deliberação da
aprovação das Contas e
dos Relatórios de Gestão
e de Boas Práticas do
Governo Societário 2015
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Anexo 10 — Relatório do
órgão de fiscalização a
que se refere o n.º 2 do
artigo 54.º do Decreto
‑Lei n.º 133/2013,
de 3 de outubro
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Anexo 11 — Ata da
reunião do Conselho
de Administração com a
deliberação da retificação
do Relatório de Boas
Práticas do Governo
Societário 2015
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