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EDITORIAL
Este é o primeiro número do Matriz em 2012, ano que se inicia com muitas incertezas
e preocupações, mas também com ânimo redobrado para as enfrentar, como o
demonstram os sinais de vitalidade que perpassam nas diversas atividades da INCM
previstas para o corrente ano e que este número do Matriz tão bem sinaliza.
Durante o ano de 2012 a cidade de Guimarães acolhe, enquanto Capital Europeia
da Cultura, múltiplas manifestações artísticas e culturais, num evento que, pela sua
dimensão, é demonstrativo das capacidades concretizadoras da cidade e do País e da
sua afirmação no contexto europeu.
A INCM, frequentemente reconhecida pelo seu valor enquanto parceiro institucional
privilegiado, desde cedo se associou a este acontecimento, em colaboração com a
Fundação Cidade de Guimarães e a Câmara Municipal de Guimarães, tornando‑se a
editora oficial de todas as publicações associadas a Guimarães 2012.
A emissão de uma moeda corrente comemorativa alusiva à Capital Europeia da Cultura
e de uma moeda de coleção dedicada ao Centro Histórico de Guimarães, previstas no
Plano Numismático para 2012, assinalam também a importância do evento através de
uma das mais emblemáticas atividades da INCM, a cunhagem de moeda de coleção
comemorativa.
A beleza e qualidade das moedas de coleção produzidas pela INCM, tão apreciadas e
admiradas por colecionadores e numismatas de todo o mundo, deve‑se sobretudo a
uma seleção cuidada dos artistas que as criam e à capacidade técnica das equipas de
profissionais que asseguram o seu fabrico e acabamento, destacando‑se nesta edição
do Matriz os gravadores numismáticos, técnicos dotados de grande sensibilidade
artística que aplicam no seu trabalho uma minúcia e uma paciência dignas de relevo.
Nesta edição apresentam‑se também o Plano Numismático e o Plano Editorial para
o corrente ano, nos quais está bem patente a qualidade dos bens e serviços que a
INCM coloca ao dispor dos cidadãos, fruto de um esforço conjunto que tem procurado
acompanhar as solicitações e a evolução da sociedade.
Na senda da sua aposta nas novas tecnologias, a INCM é hoje reconhecida como
uma empresa de vanguarda, sobretudo na área de produtos de segurança. O
desenvolvimento e a disponibilização de edições em formato eletrónico, os chamados
e-books, corresponde a mais uma aposta na componente tecnológica, decorrente de
uma estratégia de modernização que pretende reforçar o desempenho da empresa no
mercado editorial.
O Matriz, que tem procurado dar a conhecer os diferentes setores que compõem a
empresa, dedica algumas páginas desta edição ao Gabinete de Auditoria Interna e
Controlo de Risco, órgão consultor cuja forma independente e sistemática de atuar e
acompanhar os diferentes processos muito contribui para a melhoria do desempenho,
controlo e governance da empresa.
Ainda neste número do Matriz, salienta‑se a realização da primeira sessão do Banco
de Ideias, iniciativa que pretende estimular o potencial dos colaboradores da INCM.
As ideias apresentadas abrangeram praticamente todas as áreas de atividade da
empresa, numa clara demonstração do grau de compromisso, espírito empreendedor e
capacidade criativa dos seus recursos humanos, elementos fulcrais para que a empresa
responda aos desafios que lhe vão sendo colocados e atinja novos patamares de
sucesso. Refere‑se também a aprovação do Código de Ética e a consequente criação e
arranque do Comité de Ética, responsável pelo acompanhamento da implementação
do referido Código, num esforço de garantir que sejam mantidos na empresa os níveis
de boas práticas de conduta.
A avaliação do clima organizacional na INCM em 2011, cujos resultados também
aqui noticiamos, aponta para uma evolução favorável e sublinha que continua a ser
«fundamental manter, fortalecer e melhorar o bom trabalho desenvolvido nas diversas
áreas».
O mérito pelo que já conseguimos pertence a todos, no entanto, aquilo que nos move
é aquilo que ainda podemos alcançar e realizar, convictos da nossa capacidade, com
orgulho do nosso passado, mas sempre de olhos postos no futuro.
Vogal do Conselho de Administração
Isabel Pinto Correia
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Clima organizacional

Avaliação em 2011
mostra evolução favorável
A comunicação é destacada no estudo como
a dimensão que registou uma evolução mais
significativa face a 2010, com um crescimento
de 0,99 pontos, indicando que existe hoje, na
generalidade dos trabalhadores, uma perceção
muito mais clara e positiva sobre a transparência
e funcionalidade da informação veiculada pela
empresa.

A avaliação do clima organizacional na INCM em
2011, efetuada pela empresa Spirituc à semelhança
do que aconteceu em anos anteriores, revela um
crescimento de 0,28 pontos no que concerne
aos níveis de implicação organizacional dos
trabalhadores, tendo‑se atingido o resultado final
médio de 3,52 (numa escala de 1 a 5), ficando mais
uma vez demonstrada a importância deste processo
como instrumento de autoavaliação imprescindível
na tomada de decisões.
Este resultado indica a existência de progressos
muito significativos e transversais às diversas
dimensões de análise avaliadas, destacando‑se uma
evolução positiva nas dimensões «Comunicação» e
«Relação com a INCM».
Recorde‑se que este estudo é conseguido através
de um questionário preenchido pelo universo
dos trabalhadores da INCM, no qual se avaliam
as funções, as relações, a comunicação, as
remunerações/benefícios, a relação com a INCM e
as perspetivas de carreira na empresa.

Nota‑se uma evolução igualmente positiva no
que diz respeito à relação com a INCM resultante,
em grande medida, dos progressos registados
na dimensão «Comunicação», ou seja, quanto
melhor for a perceção dos trabalhadores sobre os
processos de comunicação da instituição melhor
será, necessariamente, a relação que estabelecem
com a mesma.
Da análise de clusters, realizada pela empresa
responsável pela avaliação, ressalta ainda o facto
de mais de metade dos funcionários da INCM
(54,8%) pertencerem ao grupo dos trabalhadores
«envolvidos» ou dos trabalhadores «crentes»,
ou seja acreditam na organização e estão
especialmente convictos quanto às vantagens de
pertencer à mesma.
Das sete dimensões avaliadas, apenas se
registou um decréscimo no que diz respeito a
«Remunerações e benefícios», menos 0,10 pontos
face a 2010, sendo que, de acordo com a opinião
dos inquiridos, a diferença entre aquilo que
são as suas competências e aquilo que é a sua
remuneração sofreu um agravamento.
O estudo conclui ainda que, embora a evolução
do clima organizacional em 2011 tenha sido
bastante favorável, continua a ser «fundamental
manter, fortalecer e melhorar o bom trabalho
desenvolvido nas diversas áreas».
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Melhoria Contínua

antes

depois

Está em curso, na área de operações gráficas, a
implementação de um programa de melhoria
contínua, atualmente denominado Programa
Kaïzen, propondo aumentar a competitividade da
empresa através da adoção de um conjunto de
práticas orientadas para a organização das áreas
de trabalho e melhoria de processos produtivos,
identificando e eliminando desperdícios, melhorando
a qualidade do produto, aperfeiçoando a comunicação
e, consequentemente, a satisfação do cliente.

3. Limpeza
Efetuar uma limpeza inicial inteligente com o
intuito de conservar o local de trabalho limpo e
inspecionar, durante a limpeza, as máquinas e as
instalações — «Não se trata de limpar mas sim
evitar que se suje»;

A melhoria contínua resulta da aplicação dos
conceitos, cultura e práticas do lean thinking –
«pensamento magro», sendo o lean manufacturing,
algo traduzível como manufatura aprumada ou
esbelta, uma filosofia de gestão ligada à produção
e focada na redução de vários tipos de desperdício
(excessos de produção, tempo de espera, transporte,
processamento, inventário, movimento e defeitos).
Nesse sentido, foi posta em prática uma ferramenta
lean denominada 5S, uma filosofia de trabalho que
procura promover a disciplina através da consciência
e responsabilidade de todos, de forma a tornar o
ambiente de trabalho agradável, seguro e produtivo.
A secção de Acabamentos Gráficos e a secção de
Cartões de Plástico, ambas no edifício da Casa
da Moeda, foram escolhidas como áreas piloto na
implementação desta ferramenta, que visa manter
o posto de trabalho limpo e organizado seguindo
cinco etapas:
1. Organização e seleção
Eliminar e evitar a presença de itens inúteis, em
excesso ou fora de sítio na área de trabalho;
2. Ordenação
Ordenar os itens considerados úteis e identificar a
sua localização, favorecendo assim a eficácia da sua
procura — «Um lugar para cada coisa e cada coisa
no seu lugar»;

4. Criação de normas
Estabelecer modelos simples e visíveis de ordem
e limpeza, aplicá‑los e assegurar que o nível
alcançado persiste, por forma a evitar que se voltem
a adotar velhos hábitos;
5. Respeito e rigor
Definir os instrumentos de verificação necessários
para avaliar periodicamente o grau de conservação
e de adequação dos 5S e promover a sua filosofia
(autodisciplina e compromisso) nos locais de trabalho,
fomentando a participação de toda a comunidade
fabril através de campanhas de sensibilização.
Esta filosofia, embora seja simples e lógica,
exige, muitas vezes, uma mudança radical de
mentalidade, valores e disciplina, fatores que
muitas vezes se opõem à sua implementação.
No entanto, o sucesso alcançado naquelas áreas
piloto permitiu avançar com a sua implementação
noutras secções industriais, pretendendo‑se alargar
a todas as áreas fabris e de serviços.
O papel ativo dos trabalhadores é fundamental
para garantir o sucesso da implementação da
ferramenta dos 5S, uma vez que a aplicação desta
ferramenta numa primeira fase prepara o local e
o ambiente de trabalho para a implementação de
outras metodologias de melhoria contínua.
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Criatividade e inovação
na primeira sessão do Banco de Ideias
A primeira sessão do
Banco de Ideias teve
lugar no Salão Nobre
da Casa da Moeda, no
dia 16 de fevereiro,
onde uma grande
assistência, composta
por cerca de 50 pessoas
além dos membros
da Comissão de Análise
do Banco de Ideias e dos
Administradores, pôde
apreciar as propostas
da autoria de cinco
colegas no sentido
de melhorar o
desempenho da
empresa, fomentando
a inovação e o
empreendedorismo.

Na abertura da
sessão, o presidente
do conselho de
administração, Estêvão
de Moura, salientou
a importância da
iniciativa e congratulou
os participantes, cujas
ideias abrangeram
praticamente todas
as áreas de atividade
da empresa, através
de novos produtos e
serviços e melhorias de
processos, revelando a
criatividade e a vontade
de colaborar na vida e
no sucesso da empresa
por parte daqueles que
trabalham na INCM.

carlos almeida

O primeiro a expor
as suas ideias foi
Carlos Almeida,
da Contrastaria do
Porto, que avançou
com propostas de
cariz ambiental
e racionalização
energética,
designadamente o
aproveitamento dos
espaços verdes da
INCM e a diminuição
dos custos associados
à sua manutenção,
criando zonas de lazer
e convívio ao ar livre
e proporcionando
espaços mais
agradáveis em
termos ambientais e
paisagísticos.
Outra das suas
ideias propõe o
aproveitamento das
energias renováveis
numa perspetiva
empresarial, através da
utilização de painéis
solares fotovoltaicos e
térmicos para produzir
energia, e a introdução
de um sistema elétrico
inteligente que diminua
gastos desnecessários
de água e eletricidade.

presidente do conselho
de administração na abertura
do banco de ideias

maria deolinda
cardoso

Também do Porto, mas
desta vez da nossa loja,
veio a colega Maria
Deolinda Cardoso
que, partindo da sua
experiência profissional,
deu a conhecer as suas
ideias, nomeadamente
a criação de um álbum
de moedas com todas
as emissões do ano e
novas embalagens de
moedas com novas
temáticas e com a
possibilidade de serem
personalizadas.
Outra ideia avançada
por Maria Deolinda
Cardoso foi a criação
e comercialização de
selos em suportes
diferenciados, tais
como a cortiça, o burel
ou o linho bordado,
inspirados por exemplo
nos bordados de
Guimarães ou nos
lenços dos namorados
de Viana do Castelo.
Outra proposta seria
a criação de réplicas
de selos antigos
que poderiam ser
acompanhados pela
edição de um livro
dentro desta temática.

rita nicolau

De seguida, foi a vez da
colega Rita Nicolau, do
Setor de Comunicação
e Imagem, fazer a sua
apresentação, propondo
a criação de um cartão
presente ou voucher
que, na sua forma mais
simples ou na forma de
um cartão recarregável,
oferece aos clientes
novas formas de
comprar e oferecer
produtos INCM.
A segunda ideia de
Rita Nicolau propõe a
criação de uma nova
embalagem de moedas
inspirada em temas
da cultura tradicional
portuguesa intitulada
From Portugal. Esta
seria uma forma de
chegar a novos clientes,
além dos habituais
colecionadores de
moeda, nomeadamente
turistas, viajantes,
emigrantes e o
público em geral, e
simultaneamente dar
a conhecer aspetos da
nossa cultura popular,
explicando também a
origem da face nacional
das nossas moedas.
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paulo pires

Quem também propôs
novas embalagens
de moedas, desta vez
numa abordagem
mais técnica, foi o
colega Paulo Pires, da
Direção de Marketing
Estratégico, que
avançou com a ideia
de introduzir redes
lenticulares para criar
efeitos tridimensionais
nas mesmas,
proporcionando um
efeito dinâmico na sua
observação.
Outra ideia de Paulo
Pires, tendo em conta
a variabilidade das
matérias‑primas, as
condições ambientais
e o envelhecimento
natural dos materiais
nas fases de fabrico,
é a criação e
operacionalização de
uma base de dados de
imagens de produtos
de segurança, uma
ideia que visa preservar
informação relevante
para a otimização
de processos, para
a criação de novos
produtos, para o
controlo de produção
e para o controlo de
qualidade.

A finalizar a sua
exposição de ideias,
Paulo Pires sugeriu
a implementação na
INCM de formação
geral e específica
no âmbito das artes
gráficas tradicionais e
de segurança destinada
a autoridades policiais
e a estabelecimentos de
ensino superior, uma
forma de valorizar o
know‑how da empresa
e prestigiar a sua
atividade.

miguel pereira

A última proposta
apresentada nesta
sessão do Banco de
Ideias coube ao colega
Miguel Pereira, da
Direção de Finanças
e Contabilidade, que
avançou com a ideia
da criação de uma
plataforma eletrónica
de gestão da inspeção
periódica de veículos,
de modo a possibilitar
a desmaterialização
do atual certificado
de inspeção e
disponibilizando
informação aos centros
de inspeção técnica de
veículos, ao IMTT e às
autoridades de trânsito.

Entre cada
apresentação foi
reservado um período
para perguntas e
esclarecimentos no
sentido de melhor
perceber cada ideia e os
requisitos necessários
à sua viabilização,
algo que foi seguido
atentamente pelos
responsáveis das
diferentes áreas
envolvidas em cada
uma das ideias.
No encerramento
desta primeira sessão
do Banco de Ideias, o
administrador Renato
Leitão fez questão de
frisar que «a riqueza da
INCM é a sua massa
cinzenta». As ideias
apresentadas são a
demonstração do grau
de compromisso, do
espírito empreendedor
e do potencial criativo
das pessoas que aqui
trabalham e assim
contribuem para o
sucesso da empresa.
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Plano Editorial
2012
A INCM tem procurado dar um contributo relevante
para que obras fundamentais da cultura nacional
e universal se mantenham à disposição de todos
e, assim, preservar, promover e ampliar
o património bibliográfico da língua portuguesa.
Sem esquecer nunca o rigor e a qualidade
que norteiam as suas edições, a INCM vai prosseguir
essa missão com a necessária modernização
e adaptação ao atual mercado livreiro, refletindo‑a
no seu Plano Editorial para 2012, do qual se destacam
as seguintes obras:

Livros de teatro
coeditados pela
parceria INCM/SPA
Esta série acolhe
anualmente a edição
do vencedor do Grande
Prémio de Teatro
Português SPA/Teatro
Aberto atribuído no
ano anterior, para
além de outras peças
selecionadas pela
equipa da Sociedade
Portuguesa de Autores
(SPA).
Publicado em fevereiro
deste ano, As Torres
Milenárias, de Urbano
Tavares Rodrigues,
juntou‑se assim a outros
quatro livros de teatro
que começaram a ser
editados o ano passado
com a SPA: O Álbum de
Família, de Rui Herbon
(vencedor do prémio
em 2010); O Bobo, de
Norberto Ávila; Pata
de Leão, de Hélder
Costa, e Representações
Domésticas. Tragédias
& Farsas de Pouca
Duração, de José Viale
Moutinho.

Pedro Falcão
O terceiro número
da Coleção D é
dedicado ao design de
comunicação.
Cinetismo, serialidade
e construção. São
estes três recursos que
permitem, numa obra
tão fértil à exploração
de cruzamentos
— música, pintura,
cinema, fotografia,
design — identificar um
autor. E se é evidente
que na obra deste autor
há uma linguagem
própria, essa autoria
não deriva tanto de
um estilo, mas antes
de algo mais profundo
e crítico, um sentido
projetual consciente,
crítico e rigoroso. É na
compreensão desse
sentido projetual que
reside a chave da leitura
da obra gráfica de
Pedro Falcão, a chave
de compreensão da sua
contemporaneidade e
da sua universalidade.
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Cartografias
da Memória e do
Quotidiano e Missão
Fotográfica — Paisagem
Transgénica

Para Uma História do
Fado, de Rui Vieira Nery

Ciência, Cultura e
Língua em portugal
no Século XX — Da Junta
de Educação Nacional
ao Instituto Camões,
de Maria Fernanda
Rollo (coordenação),
Maria Inês Queiroz,
Tiago Brandão e Ângela
Salgueiro
Este livro resulta do
desenvolvimento de um
projeto de investigação
que o Instituto Camões
assumiu no sentido
de promover o estudo
da sua história e dos
organismos que o
antecederam, tendo
em consideração a
respetiva inserção no
contexto em que essas
instituições emergiram
e se desenvolveram.
Desta forma se procura
contribuir para o
conhecimento da
cultura e da língua
portuguesas no quadro
da nossa história
contemporânea e, em
particular, no domínio
da nossa política
cultural externa em
que tem tido um
papel essencial. Uma
coedição da INCM com
o Instituto Camões.

Em parceria com a
Câmara Municipal
de Lisboa/Museu
do Fado, instituição
responsável pela
candidatura do Fado a
Património Imaterial
da Humanidade junto
da UNESCO, a INCM
editará durante 2012
a coleção Fado, que
pretende constituir‑se
como a biblioteca atual
de referência para
o conhecimento da
história e da atualidade
do Fado.
O primeiro título, da
autoria de Rui Vieira
Nery, presidente da
comissão científica da
equipa que preparou
e apresentou a
candidatura do Fado
à Lista Representativa
do Património
Cultural Imaterial
da Humanidade
(UNESCO), é este Para
Uma História do Fado.

O Canto Repartido
— Cecília Meireles e
Portugal, de Luísa Mota
É o nº 41 da coleção
Escritores dos Países
de Língua Portuguesa
e apresenta a nova
imagem gráfica da
coleção, à semelhança
do que tem vindo a
acontecer com outras
coleções clássicas da
INCM.
Neste livro Luísa Mota
escreve sobre a poetisa
brasileira e sobre a
estreita relação que
a uniu a Portugal e
à cultura e literatura
portuguesas, de que
foi uma incansável
divulgadora e cujos
ecos se encontram na
sua obra.

Estas são as duas
primeiras edições
do plano editorial da
Guimarães 2012 —
Capital Europeia
da Cultura. Ambos
são catálogos de
exposições patentes
em Guimarães no
âmbito daquele
evento, o primeiro
sobre ilustração criada
em Guimarães por
artistas convidados
especificamente para
o projeto e o segundo
sobre fotografia
produzida sob o mesmo
princípio. A edição
da Guimarães 2012 —
Capital Europeia da
Cultura terá na sua
totalidade a chancela
da INCM, fruto de uma
parceria assinada com a
organização do evento,
cuja estreia ocorreu
ainda em 2011 com
a edição da agenda
temática Guimarães
2012.
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Plano Numismático
2012

fevereiro

março

abril

maio

O lançamento das
séries anuais de 2012
nos acabamentos
especiais FDC,
BNC e proof e com
embalagens inspiradas
nos bordados dos
lenços dos namorados
de Viana do Castelo,
que serviram
igualmente de mote à
embalagem FDC do
bebé, marcou o início
do cumprimento do
Plano Numismático
para este ano.

Está prevista a emissão
da moeda corrente com
acabamento especial
FDC do finalista e,
prosseguindo a Série
Portugal Universal, a
moeda de coleção em
ouro dedicada a Carlos
Seixas, compositor,
cravista e organista da
corte de D. João V.

A Série Europa elegeu
os «Grandes pintores»
como tema para 2012 e,
integrada nesta série,
a moeda portuguesa
presta homenagem à
figura de José Malhoa,
um dos precursores
do Naturalismo
em Portugal. Esta
moeda, com data de
lançamento prevista
para abril, exibe no
anverso a imagem do
Mestre José Malhoa
e no seu reverso a
representação de um
pormenor do quadro
intitulado O Ateliê do
Artista.

Celebrando o maior
acontecimento
desportivo do mundo,
surge a moeda de
coleção dedicada aos
Jogos Olímpicos de
Londres 2012, com o
valor facial de 2,5 Euro.
O grande destaque
vai para a emissão
de 2500 moedas
bimetálicas lamelares
em prata e ouro proof,
às quais se juntam
mais 5000 moedas
cunhadas em prata
proof e 300 000 em
cuproníquel.

Foi também colocada
à venda a moeda de
2 Euro comemorativa
do 10.º Aniversário da
Circulação do Euro,
cujo desenho resultou
de um concurso
aberto a todos os
cidadãos dos países
que integram a zona
euro. Esta é a terceira
vez que os Estados da
área do euro emitem
uma moeda com um
desenho comum na
face nacional.
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junho

setembro

outubro

novembro

Guimarães 2012 —
Capital Europeia da
Cultura é o tema da
face nacional da moeda
corrente comemorativa
de 2 Euro com emissão
prevista para junho
e desenho da autoria
do pintor José de
Guimarães.

Está também prevista
a continuação da
série Tesouros
Numismáticos com
a moeda A Peça de
D. João V, que terá o
valor facial de 5 Euro
e será cunhada em
ouro 999/1000 com
acabamento proof e
em cuproníquel com
acabamento normal.

Para outubro está
calculada a moeda
do 20º Aniversário da
Série Ibero‑Americana,
cunhada em prata proof
e em cuproníquel, com
desenho da autoria de
Espiga Pinto.

A moeda dedicada ao
Centro Histórico de
Guimarães, desenhada
por António Marinho,
encerra a série
dedicada ao património
mundial classificado
pela Unesco em
Portugal.
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INCM é editora oficial
da Capital Europeia da Cultura

A INCM é a editora oficial de todas as publicações
associadas a Guimarães 2012 — Capital Europeia
da Cultura, no âmbito da parceria estabelecida
com a Fundação Cidade de Guimarães e a Câmara
Municipal de Guimarães, contribuindo desta
forma para o sucesso de uma iniciativa que acolhe
na cidade berço, ao longo do ano, diversas
manifestações artísticas e culturais.

O primeiro trabalho realizado no decorrer dessa
parceria foi a Agenda e Diário de Guimarães 2012 —
Capital Europeia da Cultura, editada no início
do ano, com design da autoria de Eduardo Aires,
recentemente distinguido pela Graphis com o prémio
Platina, enriquecido pelos textos de Francisca
Abreu e Valter Hugo Mãe, pelas ilustrações de
Mariana, a Miserável, e pelas fotografias de Paulo
Pacheco, João Peixoto e Márcia Lessa.
Cartografias da Memória e do Quotidiano e
Missão Fotográfica — Paisagem Transgénica são
os projetos editoriais que sucedem à Agenda e
Diário de Guimarães 2012. Sendo ambos catálogos
de exposições patentes em Guimarães, o primeiro
sobre ilustração e o segundo sobre fotografia,
apresentam diferentes formas de olhar a cidade e,
simultaneamente, documentam o acontecimento.
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No entanto, a associação da INCM a este evento
estende‑se para além do nível editorial, com a
cunhagem de uma moeda corrente comemorativa
de 2 Euro alusiva a Guimarães 2012, exibindo
na face nacional, da autoria do pintor José de
Guimarães, a representação dos elementos
de maior significado e simbolismo da cidade:
D. Afonso Henriques, a sua espada e o Castelo
de Guimarães. A emissão desta moeda está
prevista para junho do corrente ano em três tipos
de acabamento (normal, BNC e proof), sendo o
desenho das embalagens destinadas às moedas
com acabamento especial também uma criação
daquele artista plástico.
Para além da moeda desenhada por José de
Guimarães, a INCM vai também cunhar uma
moeda de coleção comemorativa dedicada ao
Centro Histórico de Guimarães, da autoria do
escultor António Marinho, integrada na série
de moedas dedicadas ao património mundial
classificado pela Unesco em Portugal.
Esta moeda, com uma emissão de 100 000 exemplares
em cuproníquel e 3000 em prata proof prevista
para novembro, terá o valor facial de 2,5 Euro,
exibindo no seu anverso uma representação da
mítica «Colina Sagrada», com a implantação do
Castelo de Guimarães, edificado em forma de
escudo, a Igreja de São Miguel e os caminhos
circundantes. No reverso da moeda, o escultor
António Marinho fez representar em planta a Praça
e Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, assim
como um apontamento da Rua de Santa Maria com
o seu típico passadiço e o símbolo do Património
Mundial da Unesco, sugerindo esteticamente
uma mensagem mais universal do centro histórico.
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Gabinete de Auditoria Interna
e Controlo de Risco
«Os auditores são vistos como aqueles que chegam
depois da guerra e batem nos feridos.» É assim que
o responsável pelo Gabinete de Auditoria Interna
e Controlo de Risco (GAI) da INCM, José Vieira,
descreve, com algum humor, a forma depreciada
como por vezes se olha para o trabalho de auditoria
interna.
De facto, a imagem de «polícias» ou «fiscais»
da empresa, além de deturpada, não faz justiça
ao papel desempenhado pelo GAI nem ao seu
importante contributo para o sucesso da atividade
da INCM.
missão
A missão do GAI é servir de órgão consultor
ou conselheiro, no plano interno, delineando
e realizando avaliações e auditorias às várias
atividades da empresa ou processos eventualmente
críticos, de uma forma independente e sistemática,
permitindo contribuir para uma melhoria do
desempenho, controlo e governance da INCM.
O GAI analisa e verifica procedimentos ou
processos de qualquer área de atividade, numa
ótica essencialmente operacional, mediante uma
perspetiva de melhoria interna, podendo sugerir
ou aconselhar a introdução de melhoramentos ou
controlos que permitam acautelar situações de
risco.
Um fator essencial ao bom desempenho do
Gabinete é a sua independência e imparcialidade,
dependendo única e exclusivamente do conselho
de administração.
atividade
A sua atividade é regida por um plano de auditorias
que resulta de uma análise do próprio Gabinete e
pode incluir indicações do presidente do conselho
de administração. Nele são definidos, anualmente,
os objetivos de cada auditoria, assim como as áreas
ou serviços que irão ser auditados.
No entanto, este plano de atividades não
é inflexível e fechado, podendo ser alvo de
ajustamentos por indicação do conselho de
administração, do seu presidente e do próprio GAI.
Podem ainda ser incluídas neste plano ações ou
auditorias solicitadas pelos próprios serviços ou
setores de atividade da INCM.

De acordo com as palavras de José Vieira, «é
normal e salutar que as diferentes áreas de
uma empresa solicitem a atuação da Auditoria
Interna para dar o seu parecer ou para
acompanhar projetos. Aliás, é muito mais fácil a
Auditoria acompanhar um projeto durante o seu
desenvolvimento ou implementação do que depois
de já estar implementado, indo lá posteriormente
e verificar que é necessário algum tipo de controlo».
O diálogo e a colaboração com as pessoas que
compõem as diferentes áreas da INCM, conjugados
com procedimentos previamente definidos e
desenvolvidos no Manual de Auditoria, são aspetos
fundamentais para que o GAI possa exercer a sua
atividade. No final de cada auditoria é produzido
um relatório com propostas ou recomendações de
melhoria que resultam de «uma construção entre o
auditor e o serviço auditado».
rigor e segurança
Para o GAI, a informação é um fator essencial
para averiguar com segurança e rigor como é que
estão a ser cumpridos os objetivos de cada área
auditada, que recursos estão a ser utilizados e de
que forma estão a ser controlados os potenciais
riscos, atuando, ao longo do seu trabalho, de
acordo com critérios de prudência, imparcialidade,
razoabilidade, sigilo e isenção.
O GAI desenvolve as suas atividades de acordo
com as Normas Internacionais para a Prática
Profissional da Auditoria Interna e com o Código
de Ética do Institute of Internal Auditors, assim
como os princípios, normativos e regras da INCM.
Apesar do seu posicionamento independente e
imparcial dentro da hierarquia da INCM, o próprio
GAI pode ser alvo de auditorias. Aliás, tendo
como objetivo de médio prazo a sua certificação,
o Gabinete terá de ser auditado acerca das suas
metodologias e da sua prática pelo Instituto
Português de Auditores Internos, algo que, no
entender de José Vieira, além de desejável, irá
atestar a qualidade do serviço prestado por aquele
órgão.
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atendimento ao público, contrastaria de lisboa

Índice de satisfação
de clientes subiu
em 2011
O índice de satisfação dos clientes da INCM subiu em
2011, tendo registado uma classificação global
de 7,9 pontos, definidos numa escala de 1 a 10,
verificando‑se uma subida de 0,1 pontos face ao
ano anterior, um reconhecimento da qualidade
dos produtos e serviços da empresa.
De acordo com os clientes da INCM, a imagem da
empresa está associada a valores como a confiança
e a segurança e os produtos e serviços são avaliados
como «bons» ou «muito bons», obtendo, na
generalidade dos atributos avaliados, pontuações
bastantes elevadas.
Em geral, os aspectos que mais contribuíram para
o resultado alcançado foram a disponibilidade e o
conhecimento do pessoal de atendimento, aspetos
reconhecidos por todos os grupos de clientes e
que, juntamente com a qualidade dos produtos e
serviços, apresentaram elevados níveis de satisfação.
No caso da moeda e produtos metálicos, a
generalidade dos clientes realçam a ausência de
defeitos e os clientes estrangeiros destacam o
trabalho artístico das moedas, mostrando‑se menos
satisfeitos com a acessibilidade aos produtos e os
prazos de entrega.
No que respeita aos produtos gráficos, os atributos
mais destacados são a conduta e o conhecimento
do pessoal de atendimento, surgindo com menor
pontuação o acompanhamento pós-venda.
Quanto às edições da INCM, os clientes afirmam‑se
satisfeitos com a disponibilidade do pessoal de
atendimento e a acessibilidade aos produtos,
apontando a qualidade do acabamento e o preço
como os atributos menos satisfatórios.

Para os clientes assinantes do DRE e de publicações
de anúncios no Diário da República destacam‑se a
utilização, a navegação e a fiabilidade técnica do site,
bem como o sistema de submissão de atos, enquanto
os produtos associados ao DIGESTO-PCMLEX
e o tempo de resposta no serviço de atendimento
surgem no fim da apreciação, embora com valores
positivos.
Os clientes das Contrastarias elegem como
merecedores da sua satisfação a disponibilidade e
conhecimento do pessoal de atendimento ao mesmo
tempo que destacam como menos satisfatório o
tempo de espera no atendimento e o serviço de
ensaio e marcação de artefactos.
Acerca dos laboratórios da UGF, os clientes
manifestaram‑se muito satisfeitos com
todos os atributos relativos à qualidade do
serviço, destacando o prazo de execução e os
esclarecimentos prestados após a prestação do
serviço como extremamente satisfatórios.
A percentagem de clientes fiéis é muito elevada
em todos os grupos analisados e a motivação para
recomendar a INCM como fornecedora de produtos
e serviços é semelhante.
Índice de satisfação por grupo de clientes em 2011:
Grupo de clientes

Índice de satisfação

Moeda

8,1

Produtos gráficos

8,0

Livros INCM

8,1

Publicações oficiais

7,7

Contrastarias

7,2

Laboratório UGF

8,3
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Gravadores numismáticos

artistas
de lupa e buril
Provavelmente até mesmo alguns dos maiores
entusiastas do colecionismo e da numismática
desconhecem a importância do seu trabalho, que
representa o início do processo de produção de
moeda e medalha, desde a execução do desenho,
passando pelo gesso, até chegarmos à matriz e aos
cunhos, sendo ainda responsáveis pela criação dos
punções de contrastaria e pela produção de cunhos
tipográficos, selos brancos e sinetes.
No nascimento de uma moeda ou de uma medalha
está o ato criativo de um artista, normalmente um
escultor e por vezes, revelando a faceta artística
da profissão, o próprio gravador, que produz duas
peças em gesso das quais resultarão os respetivos
anverso e reverso. Estas peças, posteriormente,
terão de ser replicadas num material, numa resina
própria, com uma dureza superior à do gesso,
permitido assim resistir a uma série de processos
mecânicos.

A beleza e a qualidade das moedas e medalhas
produzidas pela INCM, reconhecidas e galardoadas
internacionalmente, devem‑se, em larga medida,
à paciência imensa e à atenção extrema devotada
ao pormenor dos gravadores numismáticos,
características que distinguem estes profissionais
dos demais.

Depois de obtida a peça em resina, os gravadores
tratam de, a partir dela e com a ajuda de um
engenho chamado pantógrafo que percorre o
molde em resina num movimento lento e em
espiral, obter uma peça em aço reduzida à escala
da moeda e à qual se dá o nome de matriz (com o
relevo em negativo), que por sua vez dará origem
aos punções (em positivo) e respetivos cunhos
(novamente com o relevo em negativo).
Os cunhos, que são uma peça fundamental
no processo de fabrico de moeda, depois de
endurecidos, voltam às mãos dos gravadores para
serem retificados e polidos manualmente e assim,
com cuidado e paciência, dar origem aos diversos
tipos de acabamento especial.
Entretanto, como não há ninguém melhor do que
os próprios gravadores numismáticos para nos
falar deste trabalho peculiar, o Matriz decidiu ouvir
Jerónimo Cabaço, que dedicou 30 anos à secção de
Gravura Numismática da INCM, e Delgado Nunes,
que lá trabalha desde os 16 anos de idade.
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moeda de 100$00
mundial de futebol
México'86

Jerónimo Cabaço

se estava disponível para prestar provas práticas
mas que havia mais dois candidatos e que só seria
admitido um, segundo o resultado final. As provas
constavam da execução de um selo branco e de
cunho para impressão tipográfica, gravados manual
e mecanicamente. Mais tarde comunicaram‑me que
tinha sido selecionado e perguntaram‑me se estava
interessado em ingressar nos quadros da empresa,
claro que aceitei de imediato. Fui então admitido,
no dia 18 de junho de 1973, como gravador.
Seguidamente fui subchefe de secção, chefe de
secção, chefe de divisão-adjunto e finalmente chefe
de divisão, até à data da minha aposentação no
dia 23 de junho de 2003, exatamente 30 anos de
serviço, com direito ao emblema em ouro mas que
nunca me foi atribuído não sei porquê. E foi este o
meu percurso na INCM, do qual muito me orgulho.

Delgado Nunes (DN) Fez 36 anos em novembro
que entrei para a empresa. Tinha 16 anos e entrei
como aluno bolseiro. Sou «filho da casa», como se
costuma dizer. Na altura davam oportunidade aos
familiares dos funcionários de entrarem para as
escolas, fizemos curso de desenho cá dentro e na
Escola António Arroio.

Matriz (M) Contem‑nos o vosso percurso na
profissão e na INCM.

Jerónimo Cabaço (JC) Comecei a profissão
de gravador aos 15 anos de idade na firma
Gravarte, em Lisboa, como aprendiz. Aos 18
anos de idade sentia que já tinha conhecimentos
suficientes para novos rumos, foi então que vi um
anúncio no Diário de Notícias em que procuravam
gravadores para a indústria de moldes de plásticos
e, como era uma área que eu dominava, respondi.
Seguiu‑se o serviço militar e, após o mesmo,
regressei à mesma empresa até aos 31 anos.
Como tinha conhecimento que na Casa da Moeda
havia gravadores, informei‑me e mandaram‑me
inscrever. Passado algum tempo comunicaram‑me

Depois da formação fizemos testes psicotécnicos
e onde me enquadrava melhor era na Gravura.
Comecei do fundo, como aprendiz, até chegar a
gravador. O Cabaço foi quase como um segundo
pai para mim. Ensinou‑me praticamente tudo no
que diz respeito a gravura e muitos conselhos
pessoais.

M Como é que era feita a transmissão de
conhecimentos na Gravura?
JC A transmissão de conhecimentos era uma
sucessão, pois aquilo que aprendi com os meus
antecessores foi aquilo que ensinei aos outros.
Embora alguns dos produtos que a Casa da Moeda
fabrica ao nível da gravura sejam completamente
diferentes dos que se fabricam na indústria privada.
Daí ter de haver uma adaptação a eles, caso de
cunhos para moedas, punções de contrastarias,
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«Tudo o que é difícil dá gozo.
[...] Uma das coisas que me
entusiasma naquele trabalho
é a minuciosidade, o pormenor.»

M É uma profissão difícil? Quais são as maiores
dificuldades e o que é que é necessário para ser um
bom gravador?
JC A profissão de gravador é de facto difícil, assim
como tantas outras, no caso da de gravador há
vários requisitos a ter em conta e que são os
seguintes: habilidade manual, conhecimentos
de desenho e concentração. E gostar de arte.
As maiores dificuldades que podem surgir,
normalmente, são na interpretação dos elementos a
introduzir nos trabalhos.

selos tipográficos e outros, que são exclusivos da
Casa da Moeda. Acho que os conhecimentos que
trazia da indústria privada e os que adquiri na
empresa foram bem aceites pelos mais novos.

DN Tudo o que aprendi sobre gravura foi aqui.
O ambiente de trabalho era muito sério, mas os
colegas acolheram‑me bem, na altura trabalhavam
lá três pessoas. Foi bom, já vinha habituado às
coisas «certinhas e direitinhas» e não me custou.
Estive como aprendiz a gravar a buril durante dois
anos, só a fazer padrões. Eu já não conseguia ver
chapas de zinco à minha frente. Insistiam muito
tempo na mesma coisa, era o método que se
utilizava.
Naquele tempo, quando entrei, ainda não se fazia
moeda de coleção mas, em contrapartida, faziam‑se
muito mais medalhas. Uma medalha podia ter uma
edição de duas mil ou cinco mil. O trabalho era
muito semelhante ao das moedas, pelo menos no
seu início, no entanto as medalhas tinham de ser
numeradas à mão com um escantilhão. Quanto
maior fosse o número de medalhas, mais trabalho
tínhamos. Agora é diferente, é só introduzir o
número na máquina de laser e ela grava. Hoje em
dia, além de se fazerem menos medalhas, o trabalho
é feito de forma muito mais rápida.

DN Sempre que é difícil é ótimo. Tudo o que é
difícil dá gozo. Dá gozo estar ali com muito jeitinho,
com muito cuidadinho. Uma das coisas que me
entusiasma naquele trabalho é a minuciosidade, o
pormenor. Se não nos tirarem o trabalho da frente
vemos sempre mais qualquer coisa, mesmo que
nos digam que já está bom. Mas também é preciso
ter a noção de quando é que temos de acabar,
se não vemos sempre mais um risquinho, mais
uma coisinha, um pó que se quer tirar. Qualquer
um pode ser um bom gravador, desde que tenha
paciência e que goste daquilo. É preciso gostar
daquilo. Em média demora cerca de oito anos até se
ter à vontade para pegar num trabalho e executá‑lo
todo sozinho.
M Recordam‑se de algum trabalho que tenha sido
particularmente difícil de executar?
JC Desde que assumi a responsabilidade de chefia
da Gravura Numismática executaram‑se cerca de
120 moedas diferentes, desde o último sistema
monetário, passando pelas moedas comemorativas,
até ao euro, assim como toda a reforma dos
punções de contrastaria antigos pelos atuais, e
ainda inúmeras medalhas e outros objetos de
arte, mas o que mais dores de cabeça me deu foi
precisamente a moeda que menos valor tem, a
de 1 cêntimo, explico porquê: as moedas de 1, 2 e
5 cêntimos têm como liga aço banhado a cobre e
o aço é um dos materiais mais difíceis de cunhar.
Como a moeda de 1 cêntimo é a mais pequena e a
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mais fina, daí as dificuldades, pois quando começou
a produção de moedas notou‑se que o consumo de
cunhos era cinco ou seis vezes mais que o normal,
o que não podia ser. Tivemos de fazer novas
gravuras com relevos mais baixos até chegar ao
pretendido. Foi um processo bastante complicado
até ao resultado final, eis a razão de eu o considerar
o trabalho mais complicado.

DN Às vezes temos um bocadinho de trabalho
por causa da tentativa de inovação de alguns
escultores. A partir de uma certa altura tivemos
de pôr um bocadinho de travão porque se não
batíamos com a cabeça nas paredes ou não dava
para cunhar, dava problemas.
Uma que foi complicada para cunhar foi a Moeda
contra a Indiferença porque o escultor fez vários
planos para cima e para baixo e gastámos uns
quantos cunhos até afinar aquilo. Convém
fazer coisas bonitas mas que não deem cabo
das máquinas. Aquela moeda, além dos planos
superiores, tinha planos inferiores à mesa, o que
dificulta muito a cunhagem. Tivemos de reduzir um
pouco o relevo para ser possível cunhar. Foi uma
moeda que deu luta.

M Recordam‑se do trabalho que mais gostaram de
fazer?
JC Penso que foram tantos que não me recordo de
nenhum em particular, embora destaque a medalha
com a figura do papa João Paulo II, quando visitou
Portugal, por se tratar da importância da pessoa
que era. Todos os trabalhos que fiz tiveram sempre
a colaboração dos bons profissionais que comigo
colaboraram, desde a gravura, passando pela
conservação, tratamentos térmicos, cunhagem,
acabamentos metalúrgicos e Contrastarias de Lisboa
e do Porto. Não esquecendo todos os meus superiores
com os quais muito aprendi, mas que também ensinei,
sem eles certamente não teria tido o percurso que
tive na INCM, aos quais desde já agradeço.
DN Eu e o Bandeira fizemos as moedas de Timor.
Deu‑me muito gozo fazer esse trabalho desde a
raiz, mesmo sendo em conjunto com outra pessoa.
O Bandeira desenhou e eu fiz as modelações em
plasticina. Normalmente tento fazer logo o melhor
possível para não ter de dar muitos retoques no
gesso. Eu prefiro usar a plasticina. Há quem trabalhe
em barro, há quem trabalhe diretamente no gesso e
vai escavando. Eu prefiro fazer ao contrário, prefiro
criar logo a forma que quero em alto‑relevo, o mais
aproximado possível do trabalho final.

medalha dos 100 Anos de contrastaria
da autoria de jerónimo cabaço
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produção das moedas de timor‑leste, 2003

Outro dos trabalhos que também deu muito gozo
fazer foi o dos punções de contrastaria. Ainda
agora, estivemos a fazer gravação na máquina
computorizada e, mesmo a laser, introduzindo
lá o ficheiro e gravando automaticamente, não
se consegue fazer tão bem como na velhinha
máquina de gravar, no pantógrafo. Os punções de
contrastaria, normalmente, não chegam a ter dois
milímetros e foram todos feitos à mão, sem recurso
a máquinas.

M Como é desenvolver uma moeda ou uma
medalha de raiz, existe liberdade total para criar o
seu desenho?
JC A criação de uma moeda de raiz começa
pela elaboração de um tema escolhido pela
administração, seguindo‑se a abertura de um
concurso público ou um convite direto a vários
artistas plásticos, o qual será analisado pelo
conselho numismático, que decide.
O artista escolhido terá de executar o modelo
em gesso de acordo com as normas existentes
na empresa, posteriormente é entregue na
gravura numismática para ser analisado se está
em condições técnicas de execução, o artista
também pode optar por entregar só os desenhos
das moedas e os gravadores executam os cunhos
de acordo com os mesmos, mas sempre com o
acompanhamento do artista.
No meu caso, as moedas e medalhas que criei
foram‑me encomendadas diretamente pela direção,
mas houve duas que me marcaram e que foram a
moeda de 100$00 do Campeonato do Mundo de
Futebol de 1986 disputado no México, pois tive de
criar numa das faces dois jogadores a disputar a
bola, o que não foi nada fácil, a outra foi a medalha
dos 100 Anos de Contrastaria, pois foi‑me pedido
que numa das faces colocasse a Custódia de Belém
de Gil Vicente, peça essa que se encontra no
Museu de Arte Antiga, daí que tive de me deslocar
várias vezes ao museu para recolher os elementos
necessários para fazer a escultura em gesso e para a
execução dos respetivos cunhos para as medalhas.

M Como é que é a relação com os artistas/
escultores que desenham as moedas, eles
dificultam ou facilitam o trabalho dos gravadores?
JC A minha relação com os artistas foi sempre
bastante cordial, depois de se trocarem vários
pontos de vista chegávamos sempre a acordo,
porque por vezes eles desconheciam a técnica de
fazer moedas, que é completamente diferente da
técnica das medalhas que era aquilo que eles mais
dominavam.
DN Os escultores davam muitas sugestões, mais
por desconhecimento do nosso trabalho em relação
à moeda. Nós recebemos um trabalho que lhes
foi encomendado, e, se está de acordo com o que
queremos, nós continuamos o trabalho a partir
daí. É claro que eles dão opiniões, trocamos ideias,
porque nós temos a noção do trabalho posterior.
Agora só quando aparece um artista novo, que
ainda não fez trabalho para moeda, é que temos de
trocar umas ideias e demonstrar‑lhe a sequência
do trabalho posterior, para que entenda melhor
as especificações que temos para ele elaborar
os modelos. Há coisas que não são para fazer.
Há coisas que não se podem polir deixando outras
foscas sem destruir as letras. Por isso é que é tão
difícil fazer moedas com acabamento BNC. Para
polir um cunho BNC nós temos de tentar aclarar o
fundo da gravura e é muito difícil lá chegar. Tudo o
que é acabamento especial exige mais cuidado.
Nós avaliamos o gesso quando recebemos o
trabalho do escultor, vemos se está de acordo com
os parâmetros exigidos e vemos a distribuição das
massas no anverso e no reverso, se não chocam
no mesmo local, o que pode dar problemas no
enchimento. Por vezes temos de fazer ensaios
e retirar relevo às gravuras antes de iniciar a
produção. Na medalha o problema não se põe
porque existe uma maior liberdade e é feita no
balancé, onde pode levar uma pancada até 400 t.
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Temos de ter sempre em mente, logo quando se
agarra no gesso, a conjugação entre o trabalho do
escultor e as especificações necessárias à moeda. A
certificação aumentou a exigência e apertou ainda
mais as regras.

M Como é que olham para a introdução de novas
tecnologias na gravura?

JC Creio que veio facilitar a execução de vários
produtos por meios mais rápidos, mas não tira
importância ao trabalho dos gravadores, pois terão
de haver sempre os acabamentos manuais, porque
só eles estão habilitados para isso.
DN No antigo pantógrafo (Janvier), se tiver lá
um cabelo no relevo da resina, ele faz o cabelo
redondo, na máquina computorizada, como
funciona por píxeis, já é mais difícil fazer o cabelo
completamente redondo. Temos um digitalizador
tridimensional adquirido recentemente que vai
eliminar a execução da resina, tornando menos
dispendiosa a produção, mais fácil trabalhar
ficheiros e menor o espaço necessário para arquivar
os moldes. O tempo de gravação é sensivelmente
o mesmo, deixa é de haver resinas e trabalha‑se a
partir do gesso.
M Qual é a importância da gravura numismática?
Sentem que o trabalho dos gravadores é
reconhecido?
JC A gravura numismática é de facto uma secção
fundamental, pois não é por acaso que, segundo
o painel escultórico (fabrico da moeda) que se
encontra na fachada da porta das oficinas da Casa
da Moeda, da autoria do escultor Francisco Franco, a
gravura é a que está em 1º seguindo‑se as restantes
secções. Claro que o fabrico da moeda não passa
só pela gravura, pois existem outras operações
seguintes desde a estampagem de cunhos,
torneamento, tratamentos térmicos, polimentos,
cunhagem, controlo de qualidade e embalagem.

Penso que sim, tanto os colegas de outras áreas
como superiores e os escultores sempre tiveram
uma certa admiração pelos gravadores, pois
tínhamos de colaborar com a maioria deles.

DN Nunca reparei nisso nem me preocupa, se calhar
por gostar daquilo que faço, independentemente
daquilo que possam dizer. É claro que fico muito
satisfeito quando recebemos um prémio nacional
ou internacional. Em termos de reconhecimento
monetário já foi mais reconhecido. Antigamente
o horário também era mais reduzido, o que dava
mais alguma folga para descanso dos olhos. É uma
tarefa que dá cabo da vista. Chegam a ser oito
horas por dia de lupa no olho e buril na mão. Por
algum motivo estamos num sítio com vidraças
que permitem a entrada de luz natural. Chegámos
a ter um horário de sete horas com duas horas de
almoço e tudo isso era por algum motivo.
M Como será o futuro da profissão?
JC Creio que o futuro da profissão será afetado
pelas novas tecnologias, mas não deixa de ter
sempre a sua importância, pois as máquinas nem
sempre fazem tudo, terão de ser os gravadores a
comandá‑las e fazer todos os acabamentos finais
necessários.

«há vários requisitos a ter
em conta e que são os
seguintes: habilidade manual,
conhecimentos de desenho e
concentração. E gostar de arte.»
jerónimo cabaço
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Exposição Medalhas com História
de Helder Batista

A exposição Medalhas com História,
representativa de quatro décadas de produção
criativa do escultor Helder Batista, nome
consagrado da medalhística nacional, foi
inaugurada, no dia 5 de março, pelas 17 horas,
no átrio do edifício da Casa da Moeda, onde irá
estar patente até ao mês de junho.

ano internacional da paz, 1986

Na cerimónia de
inauguração, o
presidente do conselho
de administração da
INCM, Estêvão de
Moura, salientou a
grandeza do trabalho
desenvolvido pelo Mestre
Helder Batista nas áreas
da numismática e da
medalhística, em especial
ao longo dos 23 anos
em que fez parte do
Conselho Numismático,
aproveitando para
sublinhar a preocupação
da INCM em preservar
e desenvolver a
medalhística enquanto
forma de arte.
Quem também fez
questão de marcar
presença na inauguração
da exposição foi a
delegada da FIDEM
em Portugal, Maria
Rosa Figueiredo, que
sublinhou a importância
da obra do Mestre Helder
Batista e o seu importante
contributo para a arte da
medalhística nacional.
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De seguida, o escultor
Helder Batista, que no
dia da inauguração
comemorava 80 anos
de idade, fez questão de
dizer que a melhor forma
de ver as suas medalhas
era «dialogando com
elas», circulando à
sua volta e tentando
interpretar o seu
significado, um convite
que lançou às pessoas
que, em largas dezenas,
ali se encontravam
presentes e atentamente
ouviram as suas palavras.
Entre os trabalhos
expostos encontram‑se
várias medalhas
produzidas pela INCM,
tais como a medalha
comemorativa do Dia
Mundial da Árvore, a
medalha comemorativa
do Centenário da Morte
de Oliveira Martins ou a
medalha comemorativa
do IV Centenário
da Morte de Luís de
Camões.

Para além das medalhas,
importa destacar também
a colaboração que o
Mestre Helder Batista
estabeleceu com a INCM
enquanto membro do seu
Conselho Numismático
e enquanto autor
de diversas moedas,
nomeadamente as
últimas moedas de 1, 5 e
10 escudos ou a moeda
de coleção dedicada aos
Jogos Olímpicos de Seul,
entre outras.
Quem não quiser perder
esta oportunidade para
apreciar as Medalhas
com História do Mestre
Helder Batista poderá
fazê-lo visitando a
exposição no átrio da
Casa da Moeda, na
Avenida de António
José de Almeida,
de segunda‑feira a
sexta‑feira, das 9 às
18 horas.

teatro e a vida, 1992
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As edições da INCM
em formato digital
Nestes últimos anos temos assistido
a um crescimento e popularização da Internet
que tem feito surgir novas formas de comunicação.
A velocidade de circulação da informação aumentou
exponencialmente e este avanço tecnológico acabou
por ter reflexos no mundo literário e livreiro,
como não poderia deixar de acontecer, fazendo
surgir edições em suporte digital.
Hoje são vulgares, no mercado editorial, os livros
eletrónicos ou e‑books, como são mais vulgarmente
conhecidos, e as vantagens que apresentam em
relação ao livro tradicional (em formato de papel)
são várias: maior comodidade, preservação do
meio ambiente (redução do abate de árvores
para produção de papel) e preço (em geral o livro
eletrónico é mais barato do que o tradicional).
A INCM pretende acompanhar esta tendência
do mercado editorial livreiro e foi nesse sentido
que acabou de estabelecer uma parceria com o
Grupo LeYa. Através dessa parceria, as nossas
edições de livros eletrónicos irão estar à venda na
livraria online LeYa Mediabooks (que ganhou em
2011 o prémio Especial Inovação, como a melhor
plataforma de e‑books, atribuído por Edição LER/
Booktailors).
Assim, as nossas edições irão estar presentes
no mercado editorial português, angolano,
moçambicano e brasileiro. Nestes e noutros
mercados onde trabalha, a LeYa apresenta‑se com
objetivos concretos e ambiciosos, nomeadamente
pelo papel que desempenha no mundo da língua
portuguesa.
Brevemente, esse mercado será alargado através da
Amazon, permitindo que os nossos e‑books possam
ser lidos numa grande variedade de equipamentos
dedicados (leitores de livros eletrónicos ou
e‑bookreaders), assim como em equipamentos não
dedicados como sejam o computador [a leitura de
e‑books em computadores pessoais, com sistemas
operativos Windows ou Mac OS, vai requerer a
prévia instalação o leitor Adobe Digital Editions
(ADE) disponibilizado gratuitamente pela Adobe],
iPad, iPhone e equipamentos com o sistema
operativo Android (a leitura dos e‑books nestas
plataformas de leitura pressupõe a instalação do
software de leitura Bluefire Reader disponibilizado
gratuitamente).

Esta nova forma de distribuição das edições da
INCM, em formato digital, dirige‑se a todos os
públicos e com a grande vantagem de preço em
relação ao livro físico.
Um estudo recente aponta para que em 2012
um grande número de editoras comece a tirar
proveito das plataformas digitais. Num inquérito
a 411 editoras, 70 % concordaram que o mais
importante na edição digital é a qualidade,
44 % também demonstraram interesse no iPad
enquanto e‑reader, e 36 % no Kindle, embora 43 %
reconheçam a importância da compatibilidade com
todos os formatos.
Um novo estudo mostra que, se lhes for dada
escolha, as crianças optam por e‑books em vez de
livros impressos. Também é sugerido que retêm
e compreendem igualmente bem a versão digital
do livro. Estes resultados são preliminares, mas
já estão a ser planeados estudos maiores e mais
rigorosos.
A INCM, desde sempre, apostou nas novas
tecnologias. A adoção de mais uma nova
tecnologia, à qual corresponderá uma estratégia
de modernização da sua função enquanto editor,
decorrente das suas orientações estratégicas
bem como da sua missão, pretende reforçar o
desempenho da INCM no mercado editorial,
tornando mais conhecida a sua atividade e a
natureza das suas produções.
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Comité de Ética
e de Conduta
Aos membros que integram este Comité compete, muito
genericamente, acompanhar a implementação do Código de Ética
e de Conduta e zelar pelo cumprimento rigoroso das suas regras
e recomendações, garantindo a manutenção das boas práticas
e uma postura eticamente responsável na INCM, sendo ainda
responsáveis pela atualização ou revisão do mencionado Código.
Numa empresa com a dimensão da INCM, com
áreas de atuação tão diversas quanto delicadas,
as questões relacionadas com a ética assumem
uma grande relevância e são encaradas com
extrema seriedade, cumprindo todas as normas
legais e eticamente aceites e, simultaneamente,
as recomendações internacionais que atribuem
crescente importância à forma de governo das
empresas.
De acordo com essas premissas e com os valores
instituídos na empresa, existe na INCM um
Código de Ética e de Conduta, que se encontra
devidamente regulamentado e que deve ser
respeitado por todos, cabendo a salvaguarda e a
supervisão do seu cumprimento ao Comité de Ética
e de Conduta.
Nesse sentido, e conforme previsto no n.º 9 do
referido Código, foram designados cinco elementos
para integrar o Comité de Ética e de Conduta
da INCM (sendo os primeiros quatro membros
designados pelo conselho de administração e o
quinto indicado pela Comissão de Trabalhadores
em sua representação):
› Isabel Pinto Correia, que preside;
› José Rosmaninho;
› Carlos Ribeiro;
› Catarina Sanches;
› Paulo Renato Cardoso Ricardo.

Qualquer questão relacionada com o cumprimento
do Código de Ética e de Conduta da INCM,
bem como os pedidos de esclarecimento ou as
denúncias de situações que possam constituir uma
violação ao que nele se encontra disposto, deverá
ser transmitida a qualquer dos membros que
compõem o Comité ou comunicada para o e‑mail:
ética@incm.pt.
Os membros do Comité de Ética e de Conduta
garantem total confidencialidade e isenção no
tratamento e condução dos processos relativos
a alegadas irregularidades, garantindo de igual
forma a proteção contra qualquer tipo de retaliação
sobre os funcionários que denunciem situações de
transgressão.
A cultura empresarial da INCM, assente na
salvaguarda do seu carácter, da sua natureza
e das suas atribuições públicas, bem como no
desenvolvimento realizado de forma sustentável
e orientado para a satisfação das expectativas dos
clientes e para qualidade dos bens e serviços que
coloca ao dispor da sociedade, encontra assim
no Comité de Ética um sustentáculo importante,
contribuindo para a sua consolidação.
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Os novos símbolos de segurança
Quem manuseia produtos químicos no seu local de trabalho, no decurso das suas tarefas, deve assumir
uma postura preventiva e não esquecer que existem perigos associados a essas substâncias.
O Regulamento (CE) nº 1272/2008, de 16 de dezembro, introduziu novos símbolos de segurança que,
juntamente com a sinalética antiga, importa conhecer e interpretar bem. Segundo a legislação, os símbolos
negros sobre fundo laranja, que ainda surgem com frequência, desaparecem e são substituídos por
losangos vermelhos.
Grande parte dos acidentes causados por produtos químicos tem origem no desconhecimento das regras
básicas, nomeadamente na ausência da prática de consulta das fichas de segurança antes de manusear os
produtos, bem como no desconhecimento ou na incorreta interpretação da sinalética que se encontra nos avisos.
Assim, nunca é demais relembrar a sinalética de segurança, pois tanto os sinais mais antigos como os mais
recentes têm de ser devidamente interpretados.
Em caso de dúvida nalguma sinalética, contacte os técnicos de segurança e higiene no trabalho do GQA
antes de manusear um produto que possa pôr em causa a sua segurança.

Sinais antigos

F+

T

T+

Xi

Xn

N

Facilmente inflamável (F) e extremamente inflamável (F+) Estes são símbolos indicativos de
produtos inflamáveis, quando os encontrar num recipiente de um produto químico não exponha o
produto perto de chamas ou lugares quentes.
Novo símbolo Chama: pode incendiar em contacto com uma chama, faísca, eletricidade estática ou
exposição ao calor.
Comburente (O) Apresentam um risco de incêndio quando em contacto com substâncias inflamáveis,
assim, deve manter os produtos com esta indicação afastados dos produtos inflamáveis devido à sua
reatividade e à sua tendência a gerar calor.
Novo símbolo Chama sobre círculo: o efeito oxidante pode provocar ou agravar um incêndio.

O

C

Significado
Explosivo (E) Representa um risco de explosão em que o material se projetar (causar explosão). Indica
ainda que necessita de um cuidado minucioso no transporte e manuseio. Grande risco de explosão por
choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.
Pode explodir em contacto com uma chama, faísca, eletricidade estática, exposição ao calor ou ao ser
sujeito a choque ou fricção.
Novo símbolo Bomba a explodir; garrafa de gás: embalagem sob pressão que pode explodir se for exposta
ao calor, ou em contacto com uma, faísca, eletricidade estática ou ao ser sujeito a choques ou fricção.

E

F

Novos sinais

Tóxico (T) e Muito Tóxico (T+) Representa riscos de intoxicação quando da penetração no organismo
por inalação, absorção cutânea e ou ingestão. Se encontrar algum produto com esta simbologia deve ter
a máxima atenção ao manuseá‑lo, utilizando os equipamentos de proteção individual. Podem causar a
morte ou riscos de afeções agudas ou crónicas.
Novo símbolo Caveira sobre tíbias cruzadas: pode provocar náuseas, vómitos, dores de cabeça, perda de
consciência ou outros danos, incluindo morte.
Irritante (Xi) São substâncias não corrosivas que em contacto direto, prolongado ou repetido com a pele
ou mucosas podem provocar uma reação inflamatória. Ao manusear um produto irritante deve utilizar os
equipamentos de proteção individual e, após a sua utilização, lavar a cara e as mãos.
Nocivo (Xn) Produtos que podem apresentar riscos para a saúde irreversíveis em caso de exposição. Após a
sua utilização deve lavar a cara e as mãos. Deve prevenir‑se utilizando os equipamentos de proteção individual.
Novo símbolo Ponto de exclamação: irritante (Xi) ou nocivo (Xn), pode provocar alergias, eczema, irritação dos
olhos, garganta, nariz ou pele. A exposição a doses elevadas pode originar sonolência ou até envenenamento.
Corrosivo (C) Apresentam um risco de destruição dos tecidos vivos quando em contacto direto. Ao
encontrar produtos classificados corrosivos deve fechar os recipientes depois de extraída a quantidade
necessária, pois em caso de derrame podem acorrer acidentes graves.
Novo símbolo Corrosão: ataca ou destrói os metais. Pode provocar queimaduras na pele ou nos olhos em
caso de contacto ou projeção.
Perigoso para o Ambiente (N) Produtos que apresentam um risco para os organismos aquáticos, fauna
e camada de ozono. Deve manipular e ou eliminar de modo adequado as embalagens e os recipientes que
contêm resíduos perigosos para o ambiente.
Novo símbolo Ambiente: tóxico para os organismos aquáticos (peixes, algas ou crustáceos).
Mutagénico ou carcinogénico
Novo símbolo Perigo para a saúde: por ser tóxico, pode induzir malformações em fetos, alterar o
funcionamento de certos órgãos ou provocar insuficiência respiratória.
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Rastreio
Associada à implementação das consultas de
nutrição no posto médico da CM, foram realizados
rastreios voluntários para verificar a situação
dos colaboradores relativamente a alguns
parâmetros; participaram 216 colaboradores,
podendo concluir‑se que muitos dos colaboradores
apresentam excesso de peso, sobretudo do sexo
feminino, além de que grande parte da população
avaliada apresentou índices de colesterol elevados.

Níveis de colesterol

A INCM, face a esta realidade e para incentivar
mudanças nos hábitos alimentares, já implementou
algumas alterações: as ementas estão a ser objeto
de visão crítica por parte da nutricionista e foram
assinalados com cor os pratos em função do seu
grau calórico para que seja mais fácil a escolha do
prato mais adequado.

imc

Hipercolesterolemia (190 mg/dl-299 mg/dl)
91 (53 %)
Normocolesteroloemia (150 mg/dl-189 mg/dl)
68 (40 %)
< 150 mg/dl 10 (6 %)
> 300 mg/dl 2 (1 %)

sobrepeso (25 - 29,9)
89 (41 %)
Normoponderal (18,5 - 24,9)
82 (38 %)
obesidade I (30 - 34,9)
27 (13 %)
obesidade II (35 - 39,9)
13 (6 %)
obesidade mórbida (> 40)
5 (2 %)

Passou também a ser disponibilizado um legume
cozido, diferente todos os dias e que se constitui
como mais um acompanhamento para cada prato,
a par de continuar à disposição a mesa de saladas
da época.

formação e qualificação
495

492

498

76

73

65
13

Formação sala

2011

Formação on-job

Novas oportunidades

13

Trabalhador‑estudante

8

9

Línguas estrangeiras

2010

Em fase de balanço do Programa de Formação e
Qualificação da INCM de 2011, o ano que terminou
foi de grande atividade formativa.
Em comparação com 2010, apesar da diminuição
do volume de horas de formação, foram
desenvolvidos mais projetos onde estiveram
envolvidos mais colaboradores.

O diagnóstico de necessidades de formação para
2012 introduz algumas alterações significativas
ao direcionar os projetos formativos para as
necessidades de desenvolvimento dos perfis
de competências da INCM, integrando toda a
informação recolhida de forma a elevar o nível de
eficácia e rentabilidade da formação.

página 28 Matriz14 boletim interno da incm recursos humanos

Informação sobre benefícios 2010/2011

Natal na INCM

A época natalícia é sempre comemorada na INCM
e em 2011 não se fugiu à regra. Os mais novos
participaram nas festas organizadas em Lisboa e no
Porto, onde além das brincadeiras e dos espetáculos
receberam prendas e lanches.

A INCM vai colocar novamente à disposição dos
trabalhadores o extrato global das remunerações
referentes aos anos de 2010 e 2011, contribuindo
assim para reforçar o grau de informação, a
transparência e o empenho na relação laboral
estabelecida com os seus funcionários.
Esta informação compreende a relação de todos
os benefícios diretamente atribuídos e os encargos
legais suportados pela INCM, bem como os valores
despendidos com a área social, uma mais-valia da
empresa que procura assim assegurar o bem-estar
dos seus recursos humanos.

Campanha Solidária ‑ Recolha de calçado
A INCM, em parceria com a empresa Bota Minuto,
especializada em arranjos de calçado, levou a
efeito, entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro,
nos edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa
Nacional, uma campanha de recolha de calçado
usado, ainda em bom estado, que após os devidos
arranjos se destina a ser doado a instituições de
solidariedade social. Esta campanha teve uma
adesão significativa. Fomos capazes de encher os
contentores por mais de uma vez.

admissão
Baiba ime
(UMD/OMD/GVN)

Andreia Cristiana Pires
Simões
(UGF/OGF/POC)

Cláudia Maria Estrela
Malaco
(UGF/OGF/POC)

Andreia da Silva Nobre
Cerqueira (UGF)

admitida em 12/12/2011 como gravador
Numismático.

admitida em 28/11/2011 como Técnico
Superior Especialista.

admitida em 28/11/2011 como Técnico
Superior Especialista.

admitida em 08/01/2012 como Técnico
Superior Assessor.
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prole

aposentação

Estão de parabéns as/
os nossas/os colegas
pelo nascimento de três
lindas crianças:

Maria Beatriz
Gonçalves Miragaia
(USP/DFC)

Vítor José Gil Ceia
(USP/SMO)

José Carlos Salomé
Grazina (UGF/IPG)

Iniciou o seu percurso na empresa
em outubro de 1974 e terminou em
fevereiro de 2012.

Iniciou o seu percurso na empresa
em dezembro de 1973 e terminou em
janeiro de 2012.

Iniciou o seu percurso na empresa em
janeiro de 1973 e terminou em janeiro
de 2012.

Francisco José
Carvalho Melo Cruz
(UMD/SQL)

José Dias Figueiredo
(UPO/MVP)

Arménio Germano
Jesus Tomaz
(UGF/ACG1)

Iniciou o seu percurso na empresa em
outubro de 1976 e terminou em janeiro
de 2012.

Iniciou o seu percurso na empresa
em outubro de 1976 e terminou em
fevereiro de 2012.

Iniciou o seu percurso na empresa em
março de 1979 e terminou em fevereiro
de 2012.

José Joaquim Duarte
Ferreira Santos
(USP/SMO)

Júlio Henrique Tavares
(UPO/PLP)

Maria Conceição
Antunes Agostinho
Nóias (UMD/GVN)

Iniciou o seu percurso na empresa em
março de 1979 e terminou em fevereiro
de 2012.

Iniciou o seu percurso na empresa em
junho de 1980 e terminou em fevereiro
de 2012

Iniciou o seu percurso na empresa em
julho de 1981 e terminou em fevereiro
de 2012.

Marlene Neves Correia
Melo (UCO/OCO/
MCP)
Rui Ricardo Paulo
(UGF/MGF/SGR)
Pedro Miguel Marques
Félix (UGF/OGF/PDE)
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GDCTINCM
Balanço de 2011

Sabendo todos nós que o «trabalho» da direção é
feito fora das horas de expediente, só a «carolice»
de alguns tem permitido que o GDCTINCM
continue a proporcionar aos seus associados e
familiares a realização de vários eventos.
As atividades culturais e recreativas continuaram a
merecer a nossa melhor atenção. De destacar as idas
ao teatro que tiveram um ritmo quase mensal.
Para além do teatro, levámos os filhos dos nossos
associados ao Oceanário de Lisboa, numa experiência
diferente, que se chama «Dormindo com os
tubarões», que proporcionou aos participantes uma
«aventura noturna» empolgante, acompanhados pelo
nosso diretor, Filipe Guerra.
Na sede, na Rua da Rosa, realizou‑se um workshop
de dança criativa para jovens dos 6 aos 12 anos
com a orientação da Professora Rafaela Salvador —
licenciada em Dança e bailarina da Companhia
Olga Roriz.
Para os mais velhos tiveram lugar: uma prova de
kart, em Palmela, um torneio de pool entre sócios e
uma prova, mais radical, de coasteering na zona de
Sesimbra.
Teve lugar mais um concurso fotográfico, com mais
de uma centena de trabalhos, e o espólio da Biblioteca
Fernando Pessoa e da Devedeteca Vasco Santana foi
aumentado com obras de interesse diversificado.
Foram estabelecidos novos protocolos com
entidades ligadas à saúde, desporto, recreio e
outras, que permitem aos associados e, nalguns
casos, ao seu agregado familiar beneficiar de
descontos substanciais.
No plano desportivo continuámos a inscrever
as equipas de andebol, basquetebol, futebol
de 11, futsal e ténis de mesa nos campeonatos
organizados pelo INATEL e a equipa de atletismo
continuou a participar em diversas maratonas.

Inserido nas comemorações do 25 de Abril,
organizámos, em conjunto com a Comissão de
Trabalhadores (CT), um torneio de futsal que, pela
primeira vez, contou com duas equipas femininas.
As atividades na sede, na Rua da Rosa, avançaram
a bom ritmo. O fitness, tendo como responsável
a colega Carla Morais, aumentou o número de
praticantes. O tai chi chuan continua com aulas
ininterruptas desde 2002 e, em 2011, pela segunda
vez, realizou‑se um seminário de tai chi chuan —
estilo chen, com a presença do mestre Sérgio
Terramoto da Associação Portugal Tai Chi Center.
O ginásio foi dotado de um novo aparelho de
ginástica e o equipamento desportivo tem sido
renovado de acordo com o orçamento anual.
A sede, na Rua da Rosa, encontra‑se neste
momento a ser alvo de obras de reparação
e conservação. As instalações da IN estão
encerradas por falta de condições de segurança,
aguardando‑se a cedência de um outro espaço
com melhores condições. A Delegação da CM
continua com problemas de infiltração de águas,
acreditamos que as obras avancem e possam
definitivamente resolver este problema.
Através da página da Internet em http://www.
gdctincm.org/ divulgámos, a quem nos visitou, a
realização de eventos, os protocolos estabelecidos
e disponibilizámos as fotos do concurso para uma
votação online. Realce também para o trabalho
efetuado na nossa Delegação do Porto, um espaço
de ligação entre o GDCTINCM e os seus associados
no norte do País, e em especial para a atividade
desenrolada pelo seu grupo de teatro — TEAC.
O nosso cartão de associado foi adaptado à nova
imagem da empresa, e passámos a emitir cartões
de sócios honorários. Continuamos a estreitar a
colaboração com ARINCM e com a CT, com vista à
organização de atividades conjuntas.
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a arte
de quem trabalha

Na crista
da onda

Chama‑se José João
Carrasco e ingressou
na INCM em junho
de 2006, tinha então
20 anos de idade, para
exercer as funções
de operador de
máquinas na Secção de
Acabamentos Gráficos.
Entretanto, entre
as funções que
desempenha na
empresa e a frequência
do curso de Design e
Produção Gráfica no
ISEC, ainda consegue
arranjar tempo para
uma das suas grandes
paixões: o bodyboard.

cartoon

Enquanto praticante
desta modalidade, José
João Carrasco tem
participado em diversas
provas regionais e
nacionais, acalentando
o sonho de vir a correr
todas as provas que
compõem o circuito
nacional de bodyboard.
Atualmente, este
apaixonado pelas
ondas está focado na
sua evolução enquanto
bodyboarder, optando
pelo estilo do free surf,
no qual vai treinando
e aperfeiçoando a sua
técnica.

No ano passado, com
o apoio do Grupo
Desportivo da INCM,
participou em algumas
provas do Campeonato
Nacional de Bodyboard
que, apesar de não
lhe terem corrido
muito bem em termos
de classificação,
serviram para
adquirir experiência
competitiva. Oxalá
consiga melhor sorte
no futuro e consiga
apanhar grandes ondas.
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INCM participa na 41.ª edição da World
Money Fair

INCM continua entre as 100 Melhores
Empresas para Trabalhar
em Portugal

A Imprensa Nacional‑Casa da Moeda participou
na 41.ª edição da World Money Fair (WMF) que
decorreu no Estrel Convention Centre, em Berlim,
de 3 a 5 de fevereiro, e teve como convidado de
honra a Royal Mint do Reino Unido.
A WMF é a maior feira de moeda a nível mundial
e este ano contou com mais de 300 expositores,
reunindo diversas empresas fornecedoras de
matéria‑prima, associações da especialidade e
negociantes de moeda, para além das principais
empresas fabricantes, tendo recebido mais de
15 000 visitantes.
No primeiro dia da feira teve lugar o Media Fórum,
onde a INCM apresentou as principais novidades
que constam do seu plano numismático para 2012,
nomeadamente as séries anuais, a moeda dedicada
a Carlos Seixas da Série Portugal Universal e a
moeda comemorativa de 2 Euro de Guimarães
2012 — Capital Europeia da Cultura, entre outras.

A INCM foi novamente
classificada pela revista
Exame em parceria
com a empresa de
consultoria de gestão
Accenture como uma
das 100 melhores
empresas para trabalhar
em Portugal (METP).
O grau de compromisso
dos funcionários da
INCM é de 65,86, o
que representa uma
subida de quase
5 pontos face ao ano
anterior e permite
classificar a empresa
entre as 100 melhores
empresas para
trabalhar em Portugal,
uma iniciativa para
a qual concorreram
organizações, públicas
e privadas, de diversos
setores de atividade.
Esta classificação

resulta da análise
criteriosa das práticas
globais de gestão dos
recursos humanos e
da aferição do grau
de compromisso
dos colaboradores,
medido através de
um questionário
confidencial
previamente
preenchido por todos
os funcionários,
posteriormente
confirmado in loco por
jornalistas da Exame/
Expresso.
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INCM associa‑se ao Centro de Excelência
em Desmaterialização de Transacções
A INCM é, desde
o dia 12 de janeiro,
membro da Rede
de Competências
do CEDT — Centro
de Excelência em
Desmaterialização
de Transacções, uma
entidade privada
sem fins lucrativos
que visa promover
a investigação
aplicada e a inovação
para aumento da
competitividade,
através do
desenvolvimento e
difusão da cultura,
da prática e do
conhecimento em
desmaterialização de
transações.
O CEDT conta com
apoio de entidades
do sistema científico
e tecnológico e de
empresas associadas
das TI (tecnologias
da informação)
com competências
nos domínios da
desmaterialização
de transações, uma
área onde a INCM
demonstra manifesta
experiência e pode
contribuir para o
desenvolvimento de
novas sinergias.

Neste momento,
de acordo com o
plano de atividades
do CEDT, estão em
desenvolvimento
o projeto da
atribuição de valor
legal a documentos
digitalizados e o
projeto Company
Docs, no âmbito da
desmaterialização
documental, e o projeto
Public e‑procurement,
entre outros, no âmbito
da desmaterialização de
pagamentos.

Memorando entre a INCM e o Grupo
Almedina viabiliza Livraria Camões

A administração da INCM e a direção executiva do
Grupo Almedina assinaram, no dia 26 de janeiro,
um memorando de entendimento que torna viável
a manutenção da Livraria Camões, impedindo o
encerramento daquele espaço no Rio de Janeiro.
De acordo com aquele memorando, o Grupo
Almedina será responsável pela exploração
comercial da Livraria Camões, que manterá
a mesma designação, assumindo a INCM a
responsabilidade dos custos relacionados com a
disponibilização daquele espaço.
A INCM e o Grupo Almedina assumem ainda a
intenção de estudar parcerias de âmbito editorial
com vista à edição, promoção e comercialização
no Brasil de ambos os catálogos, criando‑se desta
forma condições para reforçar a presença da
cultura e da língua portuguesas no Brasil.
Ainda no sentido de reforçar a divulgação do
livro e da cultura portuguesa além‑fronteiras e,
simultaneamente, acompanhar a evolução do
mercado livreiro, a INCM irá disponibilizar as
suas edições em formato digital e está também
a preparar parcerias e protocolos com diversas
editoras, distribuidoras e centros universitários.
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Moeda celebra centenário
da Universidade de Lisboa

Associação de Reformados INCM
A Associação de Reformados da INCM (ARINCM),
que em maio deste ano irá completar três anos de
existência, já conta com mais de 300 associados,
afirmando‑se cada vez mais enquanto elo de ligação
entre aqueles que, durante anos, dedicaram parte da
sua vida à INCM.
Optando desde a sua constituição por não
estabelecer uma quota regular e obrigatória aos
seus membros, a ARINCM tem‑se valido de
verbas concedidas pelo conselho de administração
da INCM e dos donativos de alguns dos seus
associados para fazer face às suas despesas correntes
e para cumprir a sua missão.
Assim, quem quiser dar o seu contributo,
independentemente de ser associado ou não, poderá
fazer chegar o seu donativo à Associação através
do NIB 003521680002051993003 ou entregando-o
diretamente no bar do Grupo Desportivo sito no
edifício da Casa da Moeda.

No dia 1 de março, foi apresentada oficialmente
a moeda comemorativa do Centenário da
Universidade de Lisboa, da autoria da escultora Ana
Gorgulho, durante uma cerimónia que teve lugar no
edifício da Reitoria da Universidade.
Durante o evento, que contou com a presença de
Sampaio da Nóvoa, reitor da Universidade de Lisboa,
houve ainda oportunidade para homenagear o
escultor João Duarte, professor daquela instituição
durante vários anos e autor de diversas moedas e
medalhas produzidas pela INCM, recentemente
agraciado com o J. Sanford Saltus Award,
considerado o «Prémio Nobel» da medalhística.
A moeda do Centenário da Universidade de
Lisboa, com o valor facial de 2,5 Euro, emitida em
prata com acabamento proof e em cuproníquel
com acabamento normal, exibe no anverso a
representação de uma embarcação, que surge
também no reverso com as suas quatro velas
infladas, ladeadas por dois corvos, assim como a
representação de um capitel, sugerindo a ação
civilizadora das universidades e fazendo referência
ao Humanismo.
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Desaparecimento de José Cândido
deixa arte nacional mais pobre

O desaparecimento de José Cândido, artista
plástico consagrado e autor de diversas moedas e
medalhas produzidas pela INCM, ocorrido no dia
7 de janeiro, põe termo a um percurso pleno de
criatividade e deixa o panorama das artes nacionais
mais pobre.
José Cândido destacou‑se enquanto pintor, escultor
e designer, área onde desenvolveu um trabalho
notável, quer como autor quer como docente na
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa, tendo sido inclusivamente autor do anterior
logótipo da INCM.
No domínio da numismática e da medalhística são
diversos os trabalhos que atestam a capacidade
técnica e criativa de José Cândido, com destaque
para a face nacional da moeda comemorativa do
centenário da República Portuguesa, para a «Moeda
contra a Indiferença» e para a face portuguesa da
medalha comemorativa dos 200 Anos da Partida da
Família Real para o Brasil, entre outras.

Moedas da INCM premiadas
pelo Fórum dos Numismatas
O Fórum dos
Numismatas atribuiu
à INCM o primeiro
prémio nas categorias
de Melhor Moeda
Comemorativa de
2 Euro, conferido à
moeda alusiva aos 500
anos do Nascimento
de Fernão Mendes
Pinto; Melhor Moeda
Comemorativa
Portuguesa, o
Português de
D. Manuel I; e
Melhor Set Oficial da
Europa, Série Anual
2011, no âmbito do
Euro‑Revelações, uma
votação que distingue
as melhores moedas e
sets oficiais de 2011.
A atribuição dos
prémios decorreu no
dia 25 de Janeiro, nas
instalações da Casa
da Moeda, e contou
com a presença de
dois representantes do
Fórum dos Numismatas
que, após entregarem
os respetivos diplomas,
tiveram oportunidade
de visitar as instalações
da Unidade de Moeda e
Produtos Metálicos.

