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EDITORIAL
Dos diversos temas abordados neste número do Matriz, todos
importantes para a vida da INCM, como a renovação da estrutura
organizacional, o Banco de Ideias, um perfil mais ecológico da revista
e a inauguração da exposição sobre os 40 anos da empresa, quero
destacar a sessão comemorativa do aniversário da empresa.
Pelo quarto ano consecutivo teve lugar, no salão nobre, a cerimónia
evocativa da data da refundação da INCM, no decurso da qual
decorreu a homenagem aos trabalhadores que atingiram marcos
importantes em termos de antiguidade na empresa.
A história da Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, na atualidade, está
envolta num paradoxo: é uma entidade recente (comemora agora
os 40 anos, situação que merece destaque neste número da revista
Matriz) mas as entidades que estão na sua génese estão entre as mais
antigas organizações existentes em Portugal. No caso da produção de
moeda metálica, no que hoje se designa como indústria e antes era ofício
ou corporação, nenhuma entidade é tão antiga quanto a INCM.
Este ano, um número particularmente elevado de colaboradores
perfizeram 20 e 30 anos de «casa» e a homenagem prestada pela empresa
aos seus trabalhadores envolveu ainda um tributo singular à mais
antiga colaboradora no ativo, que perfez 45 anos de antiguidade.
Num momento em que as dificuldades sentidas a todos os níveis são
significativas, celebrar a dedicação, o empenho e o esforço dos que trabalham
há mais tempo na INCM não deve ser considerado um ato meramente
simbólico, antes o reconhecimento do contributo real que todos dão para que
a empresa atravesse um bom momento e uma prova de confiança no futuro.
Os tempos de crise exigem das organizações e das pessoas coesão e empenho
no que fazem. Na história da INCM, que é bem real e em que o paradoxo de
que falámos no início tem contado pouco, já houve outros momentos difíceis
que a empresa e os que aqui trabalhavam ao tempo souberam enfrentar.
Ao longo dos anos a INCM criou as condições para que trabalhar
na empresa se torne um marco pessoal e profissional para muitos.
A prova é atestada pelo número de trabalhadores que, ainda
hoje, aqui iniciam e terminam a sua atividade profissional.
Num número do Matriz em que se dá destaque às celebrações
do aniversário da empresa, quero salientar o trabalho de todos os que
têm contribuído para a estabilidade da empresa e para a consolidação
das suas competências, em vários domínios únicas em Portugal: tem sido
aqui, na capacidade de inovar e de transmitir conhecimento internamente,
que a INCM tem sabido construir a sua imagem de instituição marcante
no âmbito público, com longas histórias de permeio, como atesta
o número de colaboradores homenageados no dia 4 de julho.
Com ou sem paradoxo, a história da INCM há de continuar a fazer‑se com
todos quantos aqui trabalham e se tornam nos melhores arautos do que
significa trabalhar numa empresa que, afinal, é duplamente multi‑centenária.
Presidente do Conselho de Administração
Estêvão de Moura
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A INCM melhora
os resultados globais em 2011

A INCM obteve em 2011 o resultado líquido
de 26 milhões de euros, correspondendo
a uma variação percentual positiva
de 103 % relativamente ao ano de 2010,
influenciado essencialmente pelo aumento
do volume de negócios em 44 % , em resultado
da atividade não corrente de destruição
e alienação de disco amoedado, cujo processo
terminará em 2013.
O volume de negócios da atividade corrente
da empresa, expurgando a atividade não
corrente do disco amoedado, diminuiu em
termos percentuais 11 % face ao ano de 2010.
O desenvolvimento da atividade e o financiamento
dos investimentos foram feitos recorrendo
sobretudo a capitais próprios, o que muito
contribuiu para manter a sua competitividade
no mercado, aumentar a rendibilidade,
remunerar de forma adequada o acionista e
diminuir o grau de risco. A rendibilidade do
capital próprio na ótica do acionista foi de
30 % , superior em 71 % face ao ano anterior.
Das suas cinco áreas de negócio, Publicações
Oficiais, Moeda e Produtos Metálicos,
Editorial, Contrastarias e Gráfica, esta última
continua a ser a que mais contribui para o
desempenho positivo da INCM, com um peso
de 53 % dos resultados, seguida da moeda e
produtos metálicos com um peso de 12 % .
Apesar da diminuição de 11 % do volume
negócios nas operações correntes, importa
salientar que no desempenho específico de
cada uma das áreas de negócio a evolução
não foi desfavorável em todas elas.

A Gráfica registou um decréscimo no volume
de negócios, face aos objetivos estimados para
o ano em análise, nas principais hierarquias de
produtos (impressos, cartões poliméricos, selos
de autenticação e legitimação e passaportes).
A Moeda aumentou o volume de negócios
em 27 % , fundamentalmente devido à moeda
de coleção com acabamento especial,
em particular nas moedas de ouro.
Os projetos especiais da área Editorial,
apesar de continuarem tendencialmente
crescentes, não chegaram para compensar
o decréscimo verificado nas edições INCM
e nas margens que se mantêm negativas.
Nas Publicações Oficiais destacam‑se os anúncios
que representam 72 % do seu volume de negócios.
As Contrastarias registaram um desempenho
negativo, em consequência da diminuição
acentuada dos serviços prestados e de o valor
da indemnização compensatória atribuída, em
resultado de os emolumentos pagos pela prestação
dos respetivos serviços não serem atualizados
desde 1990, ter sido substancialmente reduzido.
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O Matriz está mais
ecológico
A INCM, consciente das
responsabilidades económicas,
sociais e ambientais que
decorrem da sua atividade,
assumiu que o desenvolvimento
feito de uma forma sustentável
é o único caminho a seguir,
preservando o meio ambiente e o
bem‑estar da sociedade.

Por sua vez, as tintas usadas nesta edição do Matriz
são também elas ecológicas, produzidas à base de
óleos vegetais e sem recurso a solventes químicos,
e os vernizes offset, também eles de origem vegetal,
cumprem ainda com a EN 71/3 (Toy regulations)
e CONEG (Regulation on toxic heavy metals).

Esse compromisso com a sustentabilidade
assumido pela INCM reflete‑se no seu modelo de
gestão, envolvendo todas as áreas e parceiros de
negócio, de forma a alcançar níveis de exigência
cada vez maiores no que ao desenvolvimento
sustentável e à preservação ambiental diz respeito.

Importa acrescentar que, sendo a INCM uma
empresa certificada ambientalmente, tanto a
área da impressão como a área de desenho e
pré‑impressão se encontram estruturadas com
equipamentos para recolha de produtos químicos,
evitando o seu despejo nos coletores gerais
e a consequente contaminação ambiental.

À medida que a cultura da sustentabilidade e
a consciência ecológica se vão consolidando
na empresa, faz todo o sentido que o
órgão de comunicação interno da INCM
passe também a ser feito de um modo
mais ecológico e amigo do ambiente.
Assim, esta edição do Matriz foi produzida,
tanto quanto possível, recorrendo a matérias‑
‑primas e a processos com menor impacto
no meio ambiente, uma preocupação que
se irá estender às próximas edições.
Nesse sentido, procurámos privilegiar fornecedores
de matérias‑primas (papel e tintas) que fossem,
tal como a INCM, certificados de acordo com
a norma NP EN ISO 9001:2008 – Sistemas de
Gestão da Qualidade e com a norma NP EN ISO
14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental.
O papel utilizado nesta edição é proveniente
da reciclagem de materiais, promovendo,
tanto na origem como no seu processo
de fabrico, uma gestão mais racional e
sustentável dos recursos florestais.

No que respeita ao processo de impressão, a
tecnologia CtP (Computer to Plate) encontra‑se
implementada há já bastante tempo na
INCM e permite limitar o recurso a algumas
matérias químicas nocivas para o ambiente,
nomeadamente a utilização de fotolitos.

Neste momento, estão a ser testadas novas
chapas que não precisam de ser reveladas
com produtos químicos, possibilitando uma
poupança na água e na manutenção de
infraestruturas ambientais, e também chapas que
não necessitam de ser queimadas, contribuindo
para uma maior economia de energia.
Os procedimentos e os materiais adotados nesta
edição do Matriz, bem como os que ainda se
encontram em fase de estudo ou implementação,
são partilhados com diversos bens e produtos
produzidos pela INCM, o que, aliado à crescente
eficiência proporcionada pelo desenvolvimento
tecnológico, possibilitará edições ainda mais
ecológicas no futuro. Assim, ganha o ambiente
e, por conseguinte, ganhamos todos nós.

página 6 Matriz16 boletim interno da incm a empresa

Uma estrutura
organizacional renovada
A estrutura orgânica da INCM
foi reorganizada e ajustada,
tendo em conta a conjuntura
económica e as atuais condições
de mercado, de modo a alcançar
benefícios através da integração
de algumas áreas de atividade
com afinidades reconhecidas
e prestação cruzada de
serviços, eliminando algumas
barreiras internas e agilizando
a capacidade de resposta às
solicitações externas.

Nesse sentido, os gabinetes de qualidade e
engenharia da INCM existentes na Unidade Gráfica
e na Unidade de Moeda, assim como o Gabinete da
Qualidade e Ambiente (GQA), foram integrados
numa única unidade orgânica que recebeu o nome
de Qualidade, Engenharia e Laboratórios (QEL).
Esta nova unidade orgânica surge com o
objetivo de potenciar a capacidade interna da
INCM nas áreas da engenharia e da qualidade
e, simultaneamente, garantir a competitividade
da empresa através de uma gestão orientada
para a segurança, para a qualidade total e
para a inovação tecnológica, assente num
modelo de desenvolvimento sustentável.
A Unidade de Publicações (UPB) é outra nova
unidade orgânica, que nasce da integração
da Unidade Editorial (UED) e da Unidade de
Publicações Oficiais (UPO), possibilitando
importantes ganhos de proximidade e um
melhor aproveitamento de sinergias operacionais
geradas pela partilha de atividades.
Assim, da associação e integração daquelas
unidades resulta uma nova unidade de negócios de
maior dimensão, mais preparada e com mais massa
crítica, possibilitando, entre outras vantagens, a
partilha de recursos de composição, paginação e
revisão, tanto na edição de livros como no Diário
da República, áreas onde existem competências
respeitadas e valorizadas no mercado.
As vantagens resultantes da proximidade com
a atividade editorial conduziram à integração
da gestão das lojas da INCM na recém‑criada
unidade orgânica, encarregue também da
distribuição dos livros junto do mercado livreiro.
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SCA

CA

Secretariado do CA

Conselho de Administração
Comités

UNIDADE SERVIÇOS PARTILHADOS
Membro do CA

QEL

DMK

Qualidade, Engenharia
e Laboratórios

Direção de Marketing
Estratégico

DSI

GAI

Direção de Sistemas
de Informação

Gabinete de Auditoria
Interna e Controlo de Risco

DCP

CGC

Direção de Compras

Gabinete de Controlo
de Gestão

Projetos

UGF

UMD

UPB

UCO

Unidade Gráfica

Unidade de Moeda
e Produtos Metálicos

Unidade de Publicações

Unidade de Contrastarias

Membro do CA

Membro do CA

Membro do CA

Membro do CA

Controlo
de Gestão

Controlo
de Gestão

Controlo
de Gestão

DFC Direção de Finanças e Contabilidade
DRH Direção de Recursos Humanos
SAG Serviço de Segurança e Apoio Geral

Comité
Editorial

Controlo
de Gestão

SMO Serviço de Manutenção e Obras
GJU Gabinete Jurídico
SAT Serviço de Armazéns e Transporte

Marketing
Vendas

Operações

Marketing
Vendas

A atividade da UPB fica então distribuída da
seguinte forma: Marketing e Vendas (MPB),
responsável pela parte comercial e pela
distribuição, Operações (OPB), vocacionada para
o desenvolvimento das atividades internas, e um
Centro Administrativo (CAD), que agrega todas
as tarefas administrativas e de apoio à Unidade.
É também constituído um Comité Editorial,
um órgão funcional de suporte à atividade
editorial da UPB, constituído pelo administrador
e pelos responsáveis dos setores comercial e
editorial, podendo ainda ser agregados outros
elementos identificados como necessários ao
bom desenvolvimento do plano editorial.

Operações

Marketing
Vendas

Operações

Vendas

Operações

Num mundo em permanente mutação, a rigidez
na estrutura organizacional das empresas impede
uma adequada capacidade de resposta aos desafios
e aos reptos colocados pela sociedade e pelos
mercados, algo que só é possível atingir através
de estruturas cada vez mais ágeis, modernas e
flexíveis. A INCM, ao longo da sua história, tem
demonstrado essa capacidade de adaptação.
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Nova sessão do Banco de Ideias
confirma empreendedorismo
e criatividade
No dia 5 de julho, no Salão
Nobre da Casa da Moeda,
decorreu a segunda sessão
do Banco de Ideias, onde,
à semelhança da primeira
sessão, realizada em fevereiro,
foram apresentadas novas
propostas de melhoria
do desempenho da INCM nas mais
variadas áreas, confirmando
a vocação empreendedora,
a capacidade de inovação
e a criatividade existentes
na empresa. Para esta sessão,
depois de a Comissão de Análise
do Banco de Ideias ter
apreciado as várias propostas
recebidas após a realização
do primeiro Banco de Ideias,
foram selecionadas cinco ideias
da autoria de três colegas.

vítor neto
A primeira exposição foi do colega Vítor Neto,
da Direção de Finanças e Contabilidade, que
avançou com a proposta de disponibilização
aos trabalhadores e aposentados da INCM
de um cartão de desconto no abastecimento
de combustível e outros serviços, suportada
numa relação direta entre a empresa
gasolineira e o trabalhador/consumidor.
Esta ideia de Vítor Neto propõe um cartão de
desconto imediato no posto de abastecimento,
sem custos administrativos para a INCM,
beneficiando os funcionários de um desconto
previamente acordado com a gasolineira por se
tratar de um cartão de fidelização de clientes.
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josé bandeira

luís de matos

As apresentações seguintes estiveram a
cargo de José Bandeira, da Unidade Gráfica,
que iniciou a sua exposição com a ideia do
desenvolvimento da atividade de desenho de
tipografia, propondo a dinamização do mercado,
desafiando os designers de fontes portugueses
a editarem as suas criações através da INCM,
criando um website para esse efeito, ou, numa
outra vertente, editando uma coleção dedicada
ao tema, abordando o trabalho de cada um dos
typeface designers portugueses e editando
em simultâneo um CD com fontes do autor.

A última apresentação deste Banco de Ideias coube
ao colega Luís de Matos, da Qualidade, Engenharia
e Laboratórios, que avançou com a proposta de
criação de uma plataforma online denominada
Netideias, na qual indivíduos ou entidades
exteriores à INCM poderiam apresentar ideias
inovadoras em termos de produtos ou serviços.

A segunda ideia apresentada por José Bandeira
sugere a edição de uma obra bilingue sobre a
INCM, com vista a divulgar o papel da empresa
na vida económica, artística e política do
País e dar a conhecer a nossa história a todos
aqueles que nos visitam ou que, de alguma
forma, se relacionem com a nossa empresa.
Ao terminar a sua exposição, este nosso colega
propôs ainda a produção de um cartão de
identificação dos funcionários da INCM construído
como um documento de segurança, o que
permitiria demonstrar a excelência das soluções
da empresa para a segurança documental.

Estes desafios à criatividade e à inovação
poderiam ser colocados a grupos de interesse
ou comunidades específicas, consoante as
áreas a desenvolver, o que, além de aproximar
a empresa da comunidade, permitiria obter
novas ideias para produtos, serviços ou
aplicações a desenvolver pela INCM.
A realização desta sessão do Banco de
Ideias demonstrou, tal como a anterior,
que o grau de compromisso, o espírito
empreendedor e o potencial criativo das
pessoas que compõem o universo da INCM
continuam a gerar boas ideias, contribuindo
dessa forma para o sucesso da empresa.
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A INCM faz 40 anos
A INCM está de parabéns, não só porque comemora 40 anos
de existência, «uma vida» como é usual dizer‑se, mas sobretudo
porque esses anos resultaram numa afirmação exemplar
no panorama empresarial nacional onde surge associada a valores
como a segurança, a confiança e a qualidade.

Está, assim, de
parabéns porque dois
dos mais antigos
estabelecimentos
industriais do País, a
Imprensa Nacional,
criada em 1768, e a
Casa da Moeda, em
laboração contínua
desde, pelo menos,
finais do século XIII,
deram origem
a uma empresa
moderna e evoluída
tecnologicamente,
capaz de desenvolver,

produzir e fornecer
bens e serviços
que incorporam
elevados padrões de
segurança física e
lógica, essenciais ao
Estado e à relação
que este estabelece
com os cidadãos.
Como se pode calcular,
esse percurso não foi
feito de facilidades.

De 1972 até hoje muita
coisa mudou, tanto no
país como no mundo,
e essa mudança
implicou um esforço
constante de adaptação
e aprendizagem.
A relação entre o
Estado e os cidadãos
sofreu profundas
alterações, sobretudo
graças à evolução e ao
alcance das tecnologias
da informação, fazendo
surgir novos desafios
e novas necessidades.

A INCM acompanhou
essa mudança, evoluiu
e transfigurou‑se, sem
no entanto perder
a sua identidade
pública de serviço ao
cidadão, deixando de
ser uma empresa de
caráter essencialmente
industrial e
assumindo‑se, cada
vez mais, enquanto
empresa fornecedora
de serviços.
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inauguração da exposição 40 anos 40 imagens

Um desenvolvimento
sustentável
Importa salientar que
essa evolução não
foi feita a qualquer
custo mas sim de
forma progressiva,
responsável e
estruturada.
À certificação do seu
Sistema de Gestão
da Qualidade, que
gradualmente foi
sendo implementado
em todas as áreas de
atuação da empresa,
seguiram‑se‑lhe as
certificações do seu
Sistema de Gestão
Ambiental e do seu
Sistema de Gestão de
Recursos Humanos.
Essas certificações são
a demonstração do

tomada de posse do primeiro conselho
de administração da Imprensa
Nacional‑Casa da Moeda, em 1972

rigor e do sentido de
responsabilidade da
INCM, centrando a sua
atividade na satisfação
dos seus clientes
através da excelência
dos bens e serviços
que disponibiliza
e assumindo o seu
compromisso com a
preservação ambiental
e com o bem‑estar
da sociedade.
Graças ao esforço e
dedicação de todos
quantos compõem o
universo da INCM, o
desenvolvimento feito
de forma sustentável
é hoje uma realidade
incontornável,
conciliando os aspetos
económicos com
os aspetos sociais
e ambientais.

40 Anos 40 Imagens
Como é óbvio, ao
longo de 40 anos,
sucederam‑se
muitos momentos
bons e menos bons.
Alguns desses
momentos foram
mesmo marcantes
ou determinantes
no percurso da
empresa que resultou
da fusão de duas
instituições, já de si
com um rico e vasto
património histórico.
Esta é a premissa que
dá origem à exposição
40 Anos 40 Imagens,
uma exposição
de fotografias que
surge no âmbito da
comemoração do
aniversário da empresa
e que pretende ilustrar
os momentos mais
marcantes da história
da INCM ao longo
destas quatro décadas.
A lista de eventos
importantes é variada
e extensa, sendo que
há anos de atividade
intensa e outros
de funcionamento
menos significativo,
fazendo com que
alguns acontecimentos
importantes numa
determinada época
pareçam menos
relevantes à luz
dos dias de hoje.

Por tudo isso, selecionar
uma série de factos
ou acontecimentos
que marcaram cada
um desses 40 anos,
tendo a preocupação
de contemplar todas
as áreas de atuação da
INCM, não foi tarefa
fácil e certamente
deixou de fora muitos
outros momentos de
igual importância.
A inauguração da
loja do Porto, no
dia 26 de abril de
1974, a substituição
da linotype pela
fotocomposição, em
1978, a generalização
da informática na
empresa com o início
da instalação de
terminais em 1985,
a apresentação, em
Varsóvia, da primeira
moeda lamelar, em
1996, o início da
produção do passaporte
eletrónico, em 2006,
ou a aprovação, em
2010, do primeiro
Código de Ética e
Conduta da INCM, são,
entre muitos outros,
alguns dos momentos
selecionados e
ilustrados.
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O resultado dessa
seleção pode ser
contemplado por
todos nesta exposição,
desde o dia 4 de julho,
primeiro no átrio da
Casa da Moeda e, mais
tarde, nos restantes
edifícios da empresa,
onde cada imagem
será acompanhada
de um pequeno
texto de explicação
e enquadramento,
uma oportunidade
para conhecer melhor
a história recente
da empresa e, para
muitos, uma ocasião
para recordar a forma
como dela foram
parte integrante.

Homenagem à dedicação
dos funcionários
O dia 4 de julho ficou
também marcado
pela cerimónia que
teve lugar no Salão
Nobre e que, além de
assinalar o aniversário
da empresa, serviu para
homenagear aqueles
que, ao longo destes
anos, têm dedicado
parte substancial das
suas vidas e do seu
esforço à INCM.
Assim, após a
intervenção inicial
proferida pelo
administrador Renato
Leitão, foram entregues
diplomas a vários
trabalhadores que
se distinguiram por
diversas razões na sua
atividade profissional.
Foram então entregues
diplomas a seis
trabalhadores que,
enquanto membros
do Focus Group sobre
Sustentabilidade,
se destacaram na
aplicação de alguns
conceitos que
servem de suporte à
sustentabilidade, de
acordo com os critérios
da entidade formadora
que apoiou este projeto.
De seguida foram
homenageados os
cinco trabalhadores
que participaram
na primeira sessão

do Banco de Ideias
e que, dessa forma,
contribuíram com
as suas propostas
para melhorar o
desempenho da
empresa, fomentando
a inovação e o
empreendedorismo.
Foram também
entregues diplomas
aos trabalhadores que
concluíram um grau
de ensino através
do programa Novas
Oportunidades, um
reconhecimento que
assinala o esforço
daqueles que buscam
sempre a valorização
pessoal e profissional.
Foi também assinalada
a antiguidade e o
percurso de alguns
funcionários na
INCM, tendo sido
entregues diplomas a
14 trabalhadores que
completaram 30 ao
serviço da empresa
e também a outros
56 que completaram
20 anos de carreira,
agraciados com os
respetivos emblemas
em ouro e prata.

Já no final, o discurso
de encerramento da
cerimónia esteve a
cargo do presidente
do Conselho de
Administração,
Estêvão de Moura,
antecedido pela
merecida homenagem à
colega Maria Angelina
Quintela Santinho, a
funcionária mais antiga
da INCM, que, com
os seus 45 anos de
carreira, continua a dar
o seu contributo no dia‑
a‑dia da empresa que
a viu crescer e evoluir
como profissional
e como mulher.
O reconhecimento
destes funcionários na
celebração de mais um
aniversário é extensível
a todos quantos
fizeram e ainda fazem
parte da história da
INCM ao longo destes
40 anos, construindo
com o seu trabalho e
com a sua dedicação
o futuro da empresa
e os aniversários
que havemos de
comemorar.
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BANCO de IDEIAS
Miguel Pereira (DFC),
Paulo Pires (DMK),
Rita Nicolau (DMK),
Carlos Almeida (UCO)
e Maria Cardoso (UPB).
ECO‑COLABORADORES
Zulmira Dionísio (GAI),
Tiago Ferreira (QEL),
Adelino Teixeira (UCO),
Tânia Ribeiro (UGF),
Luís Vieira (UGF)
e Ana Correia (UPB)
NOVAS OPORTUNIDADES
José Curato (UGF),
Vanda Oca (UGF),
Sílvia Carvalho (UGF),
Haiti Barros (UGF),
Mário Oliveira (UGF),
Paulo Carvalhais (UGF),
Luís Cardoso (UGF),
Vasco Ferreira (UGF),
Nuno Sousa (UGF),
Eduardo Pinto (UGF),
Carla Mendes (UGF),
Patrícia Marques (UGF),
Manuel Silva (UGF),
Rui Bessa (UGF),
António Conde (UGF),
Francisco Sousa (UGF),
Carlos Mendonça
(UGF),
Sandra Carmo (UGF),
Edite Carvalho (UGF),
Armando Carvalho
(UGF),
José Pires (UGF),
Hugo Raposo (UMD),
Ana Martinho (UMD),
Ana Santos (SAG),
Ricardo Alves (DFC)
e Ana Bispo (UPB).

20 ANOS DE CARREIRA
José Silva (CA),
Ana Miranda (DFC),
Ana Abelho (DMK),
Ana Teixeira (DMK),
Sandra Figueira (DRH),
Ana Gervásio (DRH),
Maria Encarnação
(QEL),
Ana Jorge (QEL),
João Barros (SMO),
Victor Batista (SMO),
Ana Carrera (SAG),
Ana Neves (UCO),
Sandra Ferreira (UCO),
Helena Chambino
(UCO),
Alexandra Reis (UGF),
Eduardo Pinto (UGF),
Paulo Carvalhais
(OGF),
Rui Borda (OGF),
Pedro Pinto (OGF),
Ana Pereira (OGF),
Horácio Felgueiras
(OGF),
Sandra Cascão (OGF),
Carlos Martins (OGF),
Amândio Costa (OGF),
Armindo Nogueira
(OGF),
José Silva (OGF),
Raul Labaredas (OGF),
Bertina Soares (OGF),
Vítor Carvalho (OGF),
Custódio Silva (OGF),
Júlio Silvestre (OGF),
José Delgado (OGF),
Jorge Saraiva (OGF),
João Freire (OGF),
Vanda Oca (OGF),
Aida Dias (OGF),
Sandra Vital (OGF),
Márcia Alves (OGF),
Rui Duarte (OGF),
Paulo Paiva (OGF),

Armando Mendes
(OGF),
Paulo Oliveira (OGF),
João Arranhado (OGF),
José Carvalho (OGF),
Maria Grossinho (UPB),
Ana Bispo (UPB),
Maria Cardoso (UPB),
Maria Paixão (UPB),
Olga Duarte (UPB),
Lisete Ferreira (UPB),
Paulo Pires (UPB),
Isabel Neves (UPB),
Ana Miranda (UPB),
Marta Freches (UPB),
Ernesto Domingas
(UPB),
e Ana Cunha (UPB).
30 ANOS DE CARREIRA
Domingos Félix (DRH),
Carlos Matos (SMO),
Albino Nunes (SMO),
Fernando Mendes (SAT),
Rui Borges (SAG),
Fernando Ramos (SAG),
Deolinda Sousa (UCO),
Celeste Marinho (UCO),
Aurélio Sousa (UCO),
António Dias (UGF),
Maria Helena
Santos (UGF),
Artur Tenreiro (UMD),
Gabriel Peixoto (UMD),
e Joaquim Melo (UPB).
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publicações

Para uma história do fado
Para Uma História
do Fado é uma
«contribuição, a todos
os títulos magistral
[…] de Rui Vieira
Nery — um modelo
de rigor, de sentido
de divulgação,
de capacidade de
apresentar de uma
forma despretensiosa
uma matéria que
levou anos e anos a
consolidar através da
recuperação de fontes
escritas e documentais.
Num domínio em que
a bibliografia é escassa,
em que os mitos e
erros proliferam (uns
enredados nos outros),
em que a marginalidade
do fado o tornou um
difícil objeto científico,
em que o fado aparecia
como que ligado a
um projeto cultural
asfixiante de futebol
e Fátima associado
à extrema‑direita
antidemocrática,
encontrar um texto […]
tão denso e sereno é
uma alegria imensa».
Estas palavras de
Eduardo Prado Coelho
foram escritas no
Público após a saída da
primeira edição desta
obra, em 2004. Em
2006 é‑lhe atribuído
o Prémio Amália de
Ensaio e Divulgação.

A segunda edição,
que a INCM acaba
de lançar, é uma
edição atualizada do
texto, que se tornou
referência fundamental
da bibliografia sobre
o fado, e com novo
design gráfico.
Rui Vieira Nery,
historiador e
musicólogo, foi
o presidente da
Comissão Científica da
Candidatura do Fado
à Lista Representativa
do Património
Cultural Imaterial
da Humanidade
(UNESCO).
Esta importante obra
sobre a história do
fado assenta numa
investigação profunda
sobre as origens do
género e o seu percurso
até aos dias de hoje.
Começa por abordar
os mitos correntes
sobre a sua origem,
construídos e mantidos
em muito por questões
de imagem, mas
também devido à falta
de evidências históricas
ou, melhor, por falta
de uma identificação
rigorosa de
testemunhos históricos
e de uma abordagem
científica ao tema.
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O resultado é um livro
com a dupla faceta de
obra de divulgação,
acessível a um público
vasto interessado, e de
ponto de partida para a
reflexão e investigação
especializada para
estudiosos do tema.
O primeiro fado terá
nascido no Brasil
e terá sido uma
dança cantada afro‑
brasileira. Terá vindo
para Portugal na
bagagem de gente
das classes populares
– operários, artesãos,
embarcadiços –,
enraíza‑se nos
bairros populares
e incorpora‑se
naturalmente na
paisagem sonora
lisboeta. Começa, a
partir daí, o processo
de expansão, em várias
fases de difusão.
Através da vida
boémia lisboeta, que
era frequentada por
secções da aristocracia,
os mais jovens e os
intelectuais, e que
acaba também ela por
intervir no percurso e
no desenvolvimento do
fado, o fado extravasa
os limites do bairro.

O tempo de agitação
social que caracteriza
a Monarquia
Constitucional, com
contestação crescente,
devido ao agravamento
das condições da
vida proletária,
liderada pelos
primeiros movimentos
sindicalistas, contribui
para incorporar no
fado uma temática
revolucionária, de
contestação ao poder
e de reivindicação de
uma reforma social.
Com a ditadura e
o Estado Novo, a
regulamentação da
atividade e das casas
dedicadas ao fado abre
a porta à censura e
ao controlo por parte
do Estado, o que terá,
como se pode imaginar,
consequências
nefastas na evolução
da lírica fadista.
No pós‑guerra, o fado
torna‑se parte de uma
estratégia de «pão
e crirco», que visa,
desesperadamente,
adiar ao máximo
a formação e
disseminação de uma
consciência coletiva,
cada vez mais hostil à
situação, especialmente
entre as franjas mais
jovens da população.

Após o período da
revolução de Abril e
estabelecimento da
democracia até aos
nossos dias, dá‑se
uma «rutura e um
reencontro: a um
ambiente de forte
hostilidade face ao fado
na primeira década
democrática segue‑se
a reconciliação e
reconhecimento do
fado como património
cultural nacional e a
sua internacionalização
pelo caminho da world
music, em franco
crescimento a partir
da década de 80.
O surgimento de
novos valores a
par da capacidade
de renovação dos
consagrados marca
as últimas décadas
no fado, que se tem
vindo a constituir
como um dos veículos
mais importantes
de valorização do
panorama artístico
nacional e também
da expansão do
nome de Portugal
além‑fronteiras.
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PRODUTOS METÁLICOS

últimas emissões
A moeda terá o valor
facial de 2,50 Euro, com
um limite de emissão
de 100 000 exemplares
em cuproníquel, com
acabamento normal,
10 000 exemplares em
prata e 1500 exemplares
em ouro, com
acabamento proof.
Série Europa
Grandes Pintores
José Malhoa
No ano em que a Série
Europa é dedicada aos
«Grandes pintores», a
moeda portuguesa, da
autoria da escultora
Paula Lourenço,
presta homenagem ao
Mestre José Malhoa,
um dos precursores
do Naturalismo
em Portugal.
O anverso da moeda
exibe a imagem do
Mestre José Malhoa,
representado numa
planície com a sua
paleta e os seus pincéis,
uma evocação de que
a sua arte buscava a
representação fiel da
natureza, enquanto
no reverso surge
a reprodução de
um pormenor do
quadro intitulado
O Ateliê do Artista.

Jogos Olímpicos
de Londres 2012
Os Jogos Olímpicos
2012, que se realizam
em Londres, são o
maior acontecimento
desportivo do mundo,
uma manifestação de
harmonia entre nações
que competem entre
si num clima de paz
e desportivismo.
A INCM assinala
este evento com uma
moeda, da autoria de
José João de Brito, que
exibe no seu anverso
o escudo português
sobre um ramo de
oliveira, simbolizando
o ambiente de paz e
entendimento entre
os povos, enquanto
no seu reverso surge
o símbolo do Comité
Olímpico de Portugal,
uma alusão à disciplina
de judo e o desenho de
um fragmento de uma
das mais modernas
peças arquitetónicas
de Londres.

Esta moeda, com
o valor facial de
2,50 Euro, tem um
limite de emissão de
300 000 exemplares
em cuproníquel, de
10 000 exemplares
em prata proof e de
2500 exemplares
lamelares em prata
e ouro proof.
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Medalha comemorativa
dos 75 Anos do
Navio‑Escola Sagres
Esta medalha, da
autoria da escultora
Baiba Šime, comemora
os 75 anos do navio‑
‑escola Sagres e os seus
50 anos ao serviço da
Marinha Portuguesa.
O navio‑escola Sagres
foi construído em 1937
e está ao serviço da
Marinha desde 1962,
efetuando, desde então,
viagens de instrução
com cadetes da Escola
Naval e representando
a Armada e o País
em diversos pontos
do globo, o que faz
dele uma verdadeira
embaixada itinerante.
A medalha é cunhada
em prata 925/1000
com acabamento
proof, sendo o
limite de produção
de 150 medalhas,
apresentadas em estojo
com certificado de
garantia numerado.

Medalha comemorativa
dos 75 Anos do Navio
Creoula

Medalha comemorativa
do Ano Internacional
das Cooperativas

Esta medalha
comemora os 75 anos
do navio Creoula e os
seus 25 anos enquanto
navio de treino de mar.

A INCM assinala o
Ano Internacional das
Cooperativas com uma
medalha comemorativa
em prata proof da
autoria de Hugo Maciel
e que, no seu conjunto,
integra elementos
distintos que procuram,
simbolicamente,
ilustrar e enaltecer o
movimento cooperativo
na sua escala mundial.
Esta medalha,
com 40 mm de
diâmetro, celebra
o cooperativismo,
enquanto movimento
económico, social e
cultural entre pessoas
que visam atingir o
bem comum, partindo
do tema «As empresas
cooperativas constroem
um mundo melhor».

O Creoula é um lugre
de quatro mastros
construído em 1937
nos estaleiros da CUF
e foi lançado à água
no dia 10 de maio,
tendo efetuado a sua
primeira campanha de
pesca ainda nesse ano.
A medalha foi criada
pela escultora Baiba
Šime e é cunhada
em prata 925/1000
com acabamento
proof, sendo o
limite de produção
de 150 medalhas,
apresentadas em estojo
com certificado de
garantia numerado.
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Secretária

Uma profissão
de confiança
De facto, apesar da evolução verificada nos meios,
nas ferramentas e nos processos de trabalho graças
à generalização da informática no meio laboral,
sobretudo ao nível do trabalho administrativo, a
explicação etimológica não deixou de fazer sentido.
Ao assegurar atividades administrativas,
de comunicação e de documentação, com
acesso a informações importantes e, muitas
vezes, confidenciais ou com implicações
no processo de tomada de decisões, as
secretárias acabam por ocupar um cargo de
confiança e de grande responsabilidade junto
das entidades que estão a secretariar.

Quem tiver curiosidade e quiser procurar, seja
num dicionário, numa enciclopédia ou na Internet,
como é mais usual nos dias de hoje, a origem ou o
significado da palavra secretária descobre, entre
outras, a seguinte explicação: «alguém a quem
são confiados segredos ou confidências de um
superior».

Tudo isto implica, além de uma postura ética
irrepreensível, um profundo conhecimento
da empresa ou, pelo menos, da área onde
desenvolvem a sua atividade, servindo de elo entre
entidade a quem prestam apoio e o exterior.
Ao longo da história, junto de pessoas que
ocupavam cargos de poder, nobres, clérigos,
mercadores, entre outros, sempre existiram figuras
que assumiram o papel de secretário, homens que
ocupavam uma posição privilegiada e a quem eram
atribuídas tarefas de grande responsabilidade.
Atualmente, esta profissão é maioritariamente
exercida por mulheres, embora nem sempre tenha
sido assim. Há quem explique essa realidade com o
facto de, por altura da 2ª Guerra Mundial, a escassez
de homens para ocupar cargos administrativos
ou para executar as funções de secretariado
tivesse obrigado a que fossem recrutadas mais
mulheres, outros atribuem essa explicação a
uma espécie de preconceito masculino.
Seja como for, para tentar saber um pouco mais
sobre esta profissão, fomos falar com duas colegas:
a Amélia Mendes, que exerce as suas funções
junto do Conselho de Administração há mais de
três décadas, e a Sónia Correia, que trabalha como
secretária da Direção de Recursos Humanos (DRH).
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Matriz (M) Como é que ingressaram na INCM
e como é que se tornaram secretárias?

Amélia Mendes (AM) Entrei para a INCM em
finais de 1978 e fui trabalhar para o edifício da
Francisco Manuel de Melo como assistente do
assessor jurídico, o Dr. Ponce. O primeiro trabalho
foi um pouco desagradável para mim porque fui
secretariar o Dr. Ponce em dois inquéritos que
estavam a decorrer na altura e que tinham a ver
com problemas de colegas da Direção Comercial.
Não gostei nada. Chegava a casa e chorava
porque tinha pena das pessoas que estavam a ser
inquiridas, achava que nada daquilo era possível.
Eu não tinha «ainda» a capacidade de conseguir
perceber as dificuldades em que algumas pessoas
viviam e os seus problemas pessoais. Os primeiros
trabalhos foram difíceis no aspeto emocional.
Inquéritos a pessoas que estavam com dificuldades.

Passar de uma máquina
de escrever, com os hábitos
bastante enraizados, para
um computador foi, poderei
dizer, um pouco «estranho»
mas, gradualmente, acabei
por gostar, sempre com muita
vontade de aprender.

Para além desta incumbência comecei a ajudar a
colega Luísa Borba, que era a secretária do então
presidente, na elaboração das atas, nas DCA e
nos documentos do Conselho de Administração.
Quando entrei foi como escriturária, ao abrigo
do artigo 37.º, e passados alguns meses, após a
realização de um concurso, assinei o contrato.
Começo então a dar apoio à secretária do
Conselho de Administração. O trabalho em si
passava pelas DCA, atas, correspondência para
o exterior e o arquivo de toda a documentação
do Conselho. Logicamente, nesta altura, fazia‑se
tudo manualmente, usando máquinas de escrever
para o desenvolvimento de todo o trabalho. Dava
também apoio à Comissão de Fiscalização.
Voltando um pouco atrás, quando vim prestar
provas na Casa da Moeda, puseram‑me um teclado
nacional à frente quando eu estava habituada
ao teclado internacional. Fiquei aflita, desejava
muito o emprego. Tinha 29 anos e tinha acabado
de chegar de Moçambique onde só se usava
teclado internacional e pedi para me arranjarem
um teclado internacional. Disseram‑me que na
empresa só havia máquinas com teclado nacional.
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Temos de estar sempre a par
da realidade da empresa.
Em 2002 fui transferida internamente do
Setor Social para o GRH, atual GDP, ano em
que comecei a trabalhar com a Dr.ª Maria
José Baltazar, que chefiava esse setor.
Em 2007, quando ela assume as funções
de diretora da DRH, assumi as funções de
secretária de direção, em comissão de serviço.
Apesar de já ter alguma experiência no apoio
administrativo a verdade é que de secretariado
de direção eu não sabia quase nada e tudo
o que o que sei hoje aprendi a partir daí.

M Desde que iniciaram o vosso percurso
na INCM, a forma de trabalhar e a própria
empresa sofreram muitas alterações?
AM Sim, sem dúvida, a todos os níveis, desde as

Entre nervos e lágrimas, comecei a fazer o que
me foi proposto à procura das letras. Fiz o que
pude, apesar de já ter alguma experiência de
trabalho como secretária em Moçambique.

ferramentas de trabalho ao conhecimento de novas
tecnologias, aos cursos que fomos fazendo e que
nos ajudaram a entrar no mundo informático,
tornaram‑se uma mais‑valia na nossa vida
profissional. Colegas que saíram por aposentação
outros que entraram, mais novos, com novas formas
de estar, foi uma lufada de ar fresco para todos nós
que por cá continuamos. As alterações verificadas
na estrutura da empresa têm demonstrado que
há vida, que há vontade de fazer mais e melhor.

Sónia Correia (SC) Iniciei funções na INCM em
1998 no Setor Social da DRH, com a categoria de
escriturária. Tinha deixado a minha inscrição na
INCM e, passado algum tempo, fui contactada
no âmbito de um concurso que tinha aberto para
substituir uma colega que ia iniciar a licença de
maternidade. Na altura ainda ponderei, no entanto,
como era apenas por um período de cinco meses
decidi não aceitar. Mais tarde, uma vez que as
candidaturas permaneciam válidas durante algum
tempo, fui chamada novamente para substituir
uma colega que estava no posto médico. Estive
um ano no posto médico da CM e depois passei
para a contabilidade dos Serviços Sociais.

Voltando à forma de desenvolver o trabalho,
passei por imensas mudanças. Comecei com uma
máquina Royal, uma máquina de escrever onde
se trabalhava com várias folhas o original e papel
mais fino com químico para obter diversas cópias.
Não era fácil, no meu caso a última folha já quase
não se lia. Depois, com a gradual introdução da
informática, fiz vários cursos de formação e não
foi muito difícil absorver a informação que me
foi sendo apresentada. Passar de uma máquina
de escrever, com os hábitos bastante enraizados,
para um computador foi, poderei dizer, um pouco
«estranho» mas, gradualmente, acabei por gostar,
sempre com muita vontade de aprender.
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SC Comigo foi ao contrário. Eu já tinha formação
e alguma experiência de informática, por isso,
quando entrei para a empresa o que mais me
custou foi o facto de nos Serviços Socais existir
apenas um único computador, sendo tudo o
resto terminais. Tínhamos de fazer uma espécie
de escala para utilizar o computador para fazer
cartas e faxes. Na altura usava‑se uma aplicação
informática chamada Minimal e eu trabalhava
com um terminal, entretanto, com a introdução
do SAP, em 2002, muita coisa mudou.

M Quais são as maiores dificuldades com que
se deparam ao exercer o vosso trabalho?

SC Neste momento é conhecer a nova estrutura
orgânica, as siglas das unidades e dos setores,
saber onde estão as pessoas, pois houve muitas
transferências internas, saber a quem as pessoas
reportam, inclusive houve mudança de pelouros
no Conselho de Administração. Como enviamos
muita correspondência interna para as unidades e
para os trabalhadores temos de ter esta informação
sempre atualizada. Temos de estar sempre a par
da realidade da empresa. No meu dia‑a‑dia uma
das maiores dificuldades é a gestão do tempo.

AM Essa situação, para mim, foi mais fácil.
Como eu acompanhei o processo por perto fui
aprendendo. A minha maior dificuldade era a falta
de tempo para desenvolver tudo o que eu tinha
para fazer. A dificuldade que a colega mencionou
é clara e evidente. Claro que também, quando é
necessário, recorro ao organograma da empresa,
essencialmente aquando da distribuição pelos
diversos serviços dos documentos do Conselho.

SC Os prazos são realmente uma grande
dificuldade, por exemplo, tenho de confirmar
muitas faturas e quase sempre com prazos
muito curtos, depois os assuntos que a DRH
trata estão relacionados com as pessoas e todas
elas querem que o seu assunto seja resolvido
o mais rapidamente e se possível de forma
satisfatória, o que por vezes não acontece.

desde
sempre, eu
nunca gostei
de passar
informação
(...) estou
apenas
a defender
a minha
posição e a
de quem toma
as decisões.

página 22 Matriz 16 boletim interno da incm pessoas

grande parte dos colegas continua a achar
que a função da secretária é tirar cafezinhos,
tirar fotocópias e atender telefones.

AM No meu caso, essa dificuldade com a gestão
do tempo deve‑se ao facto de todas as semanas
haver uma reunião do Conselho. Todas as terças‑
feiras eu tenho de fazer cinco conjuntos de pastas
para distribuição pelos administradores, para
tomarem conhecimento dos documentos que vão
a Conselho na quarta‑feira seguinte. É um trabalho
moroso com assuntos sempre diferentes. Todas
as semanas há assuntos novos que têm a ver
com todas as áreas da empresa. Depois é preciso
trabalhar tudo o que é dito em Conselho e passar
tudo para o papel, que é a tal DCA. É preciso
algum tempo e alguma paz, baseando‑me nos
apontamentos que tirei, para redigir a DCA para
posterior aprovação pelo Presidente e assinatura.
Há, algumas vezes, dificuldade em gerir tudo isto,
mais e-mails, correspondência, marcar reuniões, etc.

M Por lidarem de perto com as pessoas
que estão a secretariar e por estarem numa
posição de proximidade em relação à tomada
de decisões importantes, é frequente as
pessoas aproximarem‑se de vocês a solicitar
informações? Como é que lidam com isso?

AM Desde muito cedo, aliás, desde sempre, eu
nunca gostei de passar informação. Em termos
profissionais, comecei a habituar as pessoas
a não dizer nada e, nestes últimos anos, as
pessoas pouco perguntam. Só digo quando
acho que posso dizer, quando a DCA já está
assinada. Sempre fui muito cuidadosa com
este tipo de situações. Não estou a dificultar
a vida de ninguém, estou apenas a defender a
minha posição e a de quem toma as decisões.

SC Tem de haver uma relação de confiança muito
grande, por isso só transmito informação quando
estou habilitada para o fazer, mesmo quando me
questionam, só informo o que estou autorizada
ou assuntos que eu veja que posso divulgar.

M Essa relação de confiança e de proximidade
leva a que tenham um conhecimento aprofundado
da área que estão a secretariar. Quando, por
exemplo, muda um diretor ou um administrador,
a pessoa que vem ocupar esse cargo costuma
«socorrer‑se» dos vossos conhecimentos?
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Do que gostei mais foi
datilografar o primeiro Acordo
de Empresa. Foi algo que me
ficou gravado.
AM Naturalmente que sim.

SC Eu acho que é preconceito dos homens.

SC No meu caso foi mais complicado porque eu

M Acham que esta profissão é suficientemente
reconhecida e valorizada?

assumi funções ao mesmo tempo que a diretora,
pelo que nem ela se podia apoiar na secretária
nem a secretária na diretora, apesar de ambas
já conhecermos a DRH. No início foi um pouco
complicado e muitas vezes houve dias com mais
de 12 horas de trabalho. Nessa fase foi fundamental
o apoio que a anterior secretária da DRH, a Maria
Odete Antunes, que foi secretariar a diretora do
GJU, nos deu, quer a mim quer à Dr.ª Maria José.

M Qual foi o trabalho que gostaram menos de
executar e qual foi o que gostaram mais?
AM O que gostei menos foi de fazer os inquéritos
de que já falámos. Do que gostei mais foi
datilografar o primeiro Acordo de Empresa.
Foi algo que me ficou gravado, com aquele
articulado todo, foi uma coisa nova para mim.
A definição das categorias, das carreiras, os
níveis, o que as pessoas faziam, quais as suas
funções, gostei imenso de fazer esse trabalho.

SC Não há nada que goste menos de fazer, no
entanto, o que mais custa é tratar dos processos
de aposentação de trabalhadores que sempre
conheci como fazendo parte da INCM e que se vão
embora, até porque é um momento especial para as
pessoas envolvidas a que não ficamos indiferentes.

M De um modo geral, esta profissão é
exercida maioritariamente por mulheres,
porque é que acham que isso acontece?

AM Eu penso que o facto de não haver
homens secretários neste tipo de empresas,
e não tenho conhecimento de alguma vez
ter existido algum na INCM, é porque os
homens não o querem ser. Quando se abre um
concurso, nunca concorre homem nenhum.

SC Acho que é reconhecida em parte, sobretudo
pela pessoa que estou a secretariar e por pessoas
mais próximas, que conhecem a minha função,
porém, grande parte dos colegas continua a achar
que a função da secretária é tirar cafezinhos,
tirar fotocópias e atender telefones, o que, no
meu caso, é o que me ocupa menos tempo.

AM As pessoas que estão a ser secretariadas
normalmente reconhecem o nosso valor
e o nosso trabalho. Agora os restantes
colegas não têm noção. Nem têm de ter

M Que expectativas têm quanto ao
vosso futuro profissional?
AM No meu caso particular é aguardar a
aposentação. Sei que vou sentir a falta de
alguns amigos e amigas, sei que a minha vida
se transformará em algo diferente, espero saber
aproveitar o tempo que aí vem para fazer algumas
coisas de que gosto e não tenho tido oportunidade.
Aproveito esta pequena conversa para
desejar a todos as maiores felicidades e
o meu obrigada pela vossa amizade.

SC A minha expectativa é continuar a fazer
o meu trabalho com a mesma motivação
e a mesma disponibilidade que tenho
tido até agora e continuar a ser útil.
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PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA
JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIAS POR DOENÇA

DESAFIO SER
SAUDÁVEL NA INCM
— 25 de maio 2012

Apesar das alterações e aperfeiçoamentos
que têm sido introduzidos, as ausências
por doença continuam a ser a maior causa
de absentismo dos colaboradores.
Relembra‑se que continua em vigor a
NAP 2/2002, de 26 de junho, que define o regime
de comunicação e justificação das faltas por
doença, a qual pode ser consultada na intranet.
Nessa conformidade, mantém‑se oportuno
referir que a justificação das ausências por
doença por períodos superiores a três dias
implica, para além da prévia comunicação
sobre o motivo da ausência, o cumprimento
dos seguintes procedimentos e prazos:
Colaboradores subscritores da CGA
› Entregar à respetiva chefia o atestado médico
e 44 MG, até ao 5.º dia de falta por doença;
› Tratando‑se de doença continuada, o atestado
deve ser entregue no prazo de dois dias a
contar do término do atestado anterior;
› O incumprimento destes prazos poderá
determinar a injustificação das faltas.
Colaboradores subscritores do RGSS
› Entregar o original do certificado de
incapacidade temporária (CIT) de imediato
nos postos administrativos da CM ou da
IN (no máximo até ao 3.º dia útil);
› No caso dos CITs emitidos por via eletrónica
e enviados diretamente para a segurança social,
garantir a sua entrega até ao 5.º dia após início
da doença e entregar o 44‑MG no mesmo prazo.
› Tratando‑se de doença continuada, o CIT
deve ser entregue no prazo de dois dias
a contar do término do CIT anterior;
› O incumprimento destes prazos e destes
procedimentos determina, entre outras
consequências, que a empresa não abonará o
complemento, nem adiantará o subsídio de doença.

Mais um ano se
assinalou o Desafio
Ser Saudável na INCM
com um conjunto de
iniciativas relacionadas
com o tema referente
aos hábitos saudáveis
de vida mas, sobretudo,
com a importância
da sua adoção e
prática continuada.
Nesse dia, a empresa
fez a oferta, a cada
colaborador, no seu
local de trabalho de
duas peças de fruta e
de um Livro de Receitas
Saudáveis, tendo a
ementa nos refeitórios
sido constituída por
pratos que constavam
desse livro.
Porque andar a pé é
fundamental, no sábado,
dia 26, realizou‑se um
peddy paper, sob o
lema Descobrir Lisboa,
que contou com a
participação de cerca
de 40 colaboradores
e suas famílias.
O passeio levou‑nos
até aos bairros típicos
de Lisboa, do Castelo
até à Sé, passando
pela Mouraria.
No final, todos tiveram
direito a um certificado
de participação.

CONCURSO
RESPONDA E GANHE
Com o intuito de
motivar a competição
entre os colaboradores
acerca do seu
conhecimento sobre a
história e os momentos
mais relevantes da
vida da INCM, a
par de incentivar o
sentimento de pertença
à organização, foi
concebido o concurso
Responda e Ganhe,
que em 2012 vai
ter três sorteios.
Para o primeiro sorteio
as duas questões
colocadas eram:
Em que século foi
criada a Impressão
Régia, antepassada da
Imprensa Nacional?
A resposta correta
era século XVIII
(ano de 1786).
Quem foi o autor do
logótipo da INCM
criado em 1990?
A resposta correta
era José Cândido.
De realçar a adesão
significativa a este
concurso pois foram
recebidos 273 boletins.
O sorteio decorreu
no refeitório da Casa
da Moeda, no dia
25 de maio, tendo o
colaborador Joaquim
Ochoa sido o premiado,
pelo que recebeu um
vale de compras no
valor de 75 euros.
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PROGRAMA OTL/PRAIA/2012
Já se iniciaram as atividades de verão dos mais jovens. Para além das atividades e da deslocação
diária à praia está agendado um conjunto de outras actividade de carácter lúdico e educativo.
JULHO
segunda

terça

quarta

quinta

sexta

2

3

4
Surf

5

6
Piscina Santarém

9
Aquário Vasco da Gama

10

11
Visita à Amoedação

12

13
Piscina Santarém

16

17
Piscina Santarém

18
Adventure Park (cordas)

19

20
Visita à Amoedação

23
Surf

24

25

26
Piscina Santarém

27

30
Piscina Santarém

31

quarta

quinta

sexta

1
Jardim Zoológico

2

3

AGOSTO
segunda

terça

6
Surf

7

8

9
Piscina Santarém

10

13

14
Piscina Santarém

15
—

16
Dia Equestre Qt.ª St.º Ant.º

17

20
Surf

21

22
Piscina Santarém

23

24
Visita à Amoedação

27

28
Adventure Park (cordas)

29

30

31
Piscina Santarém

Nota: A calendarização das atividades pode eventualmente sofrer alterações.

TRANSCRIÇÃO DE RECEITAS E PRESCRIÇÕES
NOS POSTOS CLÍNICOS
Tendo em conta que já se encontra em vigor a
obrigatoriedade de todas as entidades prestadoras
de cuidados de saúde emitirem, por via eletrónica,
receitas normalizadas, deixaram de ter justificação
os pedidos de transcrição, pelos médicos
dos postos, de receitas de medicamentos.
No entanto, já no que respeita a prescrições de
meios auxiliares de diagnóstico dos beneficiários
do regime geral mantém‑se todo o interesse em
que a sua transcrição tenha lugar, no entanto, é
necessário que a justificação da necessidade da
sua realização venha expressa no pedido inicial, à
semelhança do que já se verifica para a transcrição
de pedidos de ressonância magnética e de TAC.

prole

aposentação

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

João Conceição
Lopes (USP/SMO)

Nuno Ricardo Viegas
Ferreira (UGF/PER);
Rui Manuel Simões
Lopes (UMD/GVN).

Iniciou o seu percurso na empresa
em março de 1979 e terminou em maio
de 2012.
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Figuras do Passado:
Bailão Lopes
Além da sua competência profissional, o António
era um dirigente associativo muito dedicado.
Quem de nós, e também dos nossos filhos, não
se lembra da maneira organizada e dedicada
como todos os sábados estava no Instituto
Superior Técnico a receber‑nos, na escola de
natação. O nosso Grupo Desportivo muito lhe
deve, pois foram imensos os mandatos que
ele integrou como secretário da direção.
Secretário exemplar, sempre disposto a colaborar
com o resto dos companheiros, estou convencido
que se fosse feita a compilação das atas das
reuniões de direção do Grupo Desportivo
executadas pelo Bailão se escrevia um pedaço
enorme da linda história do nosso Grupo.
Fiquei satisfeito por se terem lembrado de
mim para dar este pequeno testemunho sobre
um amigo dos tais que não se esquecem e vou
terminar com a frase que ele sempre dizia quando
contactava com os mais chegados: «Bailão
Lopes, um amigo certo no tempo que passa.»
Alguns dos atuais trabalhadores da INCM,
os mais velhos, ainda tiveram o privilégio de
privar de perto com o Bailão Lopes, sobretudo
através da sua enorme dedicação ao então
Grupo Desportivo e Recreativo do Pessoal da
Imprensa Nacional de Lisboa. Lembramo‑nos da
sua enorme paixão pelo xadrez, onde chegou a
organizar excelentes torneios internos. Também
foi um dos que mais ativamente participou e
colaborou na criação de um só grupo desportivo
representativo da INCM – o actual GDCTINCM.
Infelizmente já não faz parte do nosso
convívio, daí termos recorrido a um ex‑colega,
o Francisco Nascimento, para nos contar um
pouco acerca da sua história como homem,
profissional da INCM e dirigente desportivo:
«O António de Deus Bailão Lopes era uma
pessoa de fácil trato, de que normalmente todos
gostavam e se faziam amigos. Profissional
competentíssimo, trabalhámos mais de 20 anos
no Setor de Planeamento da Produção no
edifício da Rua da Escola Politécnica.
O Bailão passou um período da sua vida como
diretor‑geral da Imprensa Nacional de Timor e,
quando retornou a Portugal, não lhe foi reconhecida
a equiparação da categoria, desgosto que nunca o
abandonou no decorrer da sua carreira profissional.
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a arte
de quem trabalha
«Ensina‑nos
autocontrolo, respeito,
caráter, sinceridade,
etiqueta e mais... o
equilíbrio entre a mente
e o corpo! Por várias
vezes tentei voltar, mas
o dia só tem 24 horas e
o tempo não me chega.»

De corpo
e alma
no desporto

Jorge Manuel Sousa
Sinquenique nasceu
em Alcochete a 10 abril
de 1982 e ingressou
na INCM na Secção
de Elementos Óticos
de Segurança como
operador de máquinas
em outubro de 2002,
passando a técnico
de holografia pouco
tempo depois.
Para além da sua
ocupação profissional,
o tempo e a energia
que lhe sobejam são
dedicados à atividade
desportiva, uma paixão
que compreende
diversas modalidades.
Depois de ter sido
praticante de karaté
shotokan, onde atingiu
a graduação «Roku
Kyu», 6º Kyu, e de ter
tido a oportunidade de
treinar num estágio,
realizado em Tróia,
com um dos melhores
mestres japoneses
neste desporto, o Sensei
Taiji Kase, Sinquenique
afirma que, por vezes,
sente falta da prática
dessa modalidade.

Atualmente, é
praticante de tiro
desportivo, federado na
Federação Portuguesa
de Tiro, mas diz que é a
arbitragem de futebol
que lhe «tira o sono ao
fim de semana e não
só» pois, conforme
faz questão de frisar,
«não é só tirar o curso
e apitar», a arbitragem
é uma atividade muito
exigente e requer uma
boa condição física e
mental: «Temos provas
escritas e físicas três
vezes por época. Temos
de estudar e estar
bem fisicamente.»
À beira do início
do campeonato,
Sinquenique aguarda a
nova época futebolística
com entusiasmo e
alguma expectativa:

«O Regulamento da
Arbitragem mudou
e vamos esperar
para ver o que por
aí vem... talvez a
profissionalização.
Esta época subi de
categoria, passando de
árbitro de 2ª categoria
distrital a árbitro de
1.ª categoria distrital.»
Talvez um dia destes
possamos ver este
nosso colega a «apitar»
um importante derby
de futebol, entretanto,
oxalá a próxima época
lhe corra pelo melhor
e não tenha de ser
muito severo a punir
os atletas com os
indesejados cartões
amarelos ou vermelhos.
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INAUGURAÇÃO DA LOJA INCM NA FÁBRICA
ASA EM GUIMARÃES

Apresentação da Moeda de Guimarães
2012 Capital Europeia da Cultura

No dia 24 de junho decorreu a apresentação
oficial da moeda corrente comemorativa de
Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, da
autoria do artista plástico José de Guimarães
que também desenhou as embalagens das
moedas com acabamento proof e BNC.
A cerimónia teve lugar na recém‑inaugurada
Plataforma das Artes e da Criatividade, no
antigo mercado de Guimarães, e contou com
a presença de António Magalhães, presidente
da Câmara Municipal de Guimarães, João
Serra, presidente da Fundação Cidade de
Guimarães, e Isabel Pinto Correia, vogal do
Conselho de Administração da INCM.
A Plataforma das Artes e Criatividade é um
projeto multifuncional, dedicado à atividade
artística, cultural e económico‑social. Este
equipamento aloja uma série de valências
e espaços dedicados a três grandes áreas
programáticas: o Centro Internacional das Artes
José de Guimarães, que acolhe uma coleção
permanente – a Coleção José de Guimarães, os
Ateliers Emergência e os Laboratórios Criativos.

A livraria INCM
na Fábrica ASA,
em Guimarães, foi
inaugurada no dia
20 de junho de 2012,
pelas 18h30m. Este
espaço nasce de uma
parceria entre a INCM
e a Fundação Cidade
de Guimarães com
o objetivo de colocar
ao dispor do público
as edições da INCM
bem como catálogos
e livros produzidos no
âmbito de Guimarães
2012 Capital Europeia
da Cultura.

Na ocasião foi lançado
o catálogo da exposição
Missão Fotográfica:
Paisagem Transgénica,
que foi uma proposta
de reflexão sobre o
território do concelho
de Guimarães a partir
de uma abordagem
que envolveu quatro
fotógrafos estrangeiros,
tendo como tema
a arquitetura e a
paisagem enquanto
construção cultural e
a fotografia enquanto
instrumento de
reflexão estética.

A estrutura faz parte
de um conjunto
de intervenções
arquitetónicas
temporárias que
ativam a nave central
da Fábrica ASA
e foi desenhada
pelo arquiteto João
Mendes Ribeiro.

A livraria está aberta
ao público todos os
dias, das 10 às 20 horas,
exceto às terças‑feiras,
e aceitará encomendas
de todo o catálogo da
INCM. Neste espaço
na Fábrica ASA
também se poderão
encontrar todas as
edições de Guimarães
2012, editadas pela
INCM, editora oficial
da Capital Europeia
da Cultura.
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10.ª Edição do Smart Cards

INCM ORGANIZA
A 14ª CONFERÊNCIA
DA GPSPA
A 10.ª Edição do Smart
Cards – Congresso
Anual de Cartões e
Meios de Pagamento,
realizada nos dias 30
e 31 de maio, contou
com a presença da
INCM, que é também
um dos patrocinadores
deste evento de
referência no âmbito
dos cartões e dos
meios de pagamento
em Portugal.
O Smart Cards é
organizado anualmente
com o propósito
de acompanhar a
evolução da indústria
dos cartões e meios de
pagamento, não só na
vertente tecnológica
mas também das
suas funcionalidades,
promovendo o
debate, a aquisição
de conhecimentos e a
troca de experiências
entre responsáveis e
profissionais destas
áreas, dos setores
da Administração
Pública, banca, seguros,
serviços financeiros,
retalho, entre outros.

Na edição deste ano,
o nível de importância
dos temas em debate,
das inovações e
das experiências
internacionais
apresentadas contribuiu
para o sucesso da
conferência, marcada
também pela elevada
participação dos
profissionais e pelas
mesas redondas onde
se debateram os
assuntos mais atuais e
pertinentes do setor.
Ao longo dos dois
dias de conferência,
sucederam‑se
apresentações que
revelaram todas
as novidades sobre
diversas temáticas,
nomeadamente:
perspetivas de
pagamento com
tecnologia NFC,
mobile payments,
projetos de pagamento
através de contactless
e transações
de baixo valor,
rentabilidade do smart
ticketing, ameaças e
oportunidades das
novas tecnologias em
questões de segurança,
atualidade SEPA,
tendências do loyalty
card – fidelização
e financiamento.

A área de exposição
apresentou também
diversas soluções e
deu a conhecer as
últimas novidades e
tendências do setor,
funcionando como
uma plataforma de
negócios e propiciando
o networking entre
fornecedores e
potenciais clientes.
Otimizar investimentos,
rentabilizar operações,
efetuar um maior
controlo do risco e
fidelizar clientes são
alguns dos objetivos
que ocupam a mente
dos decisores que
anualmente marcam
presença neste
encontro de referência
da indústria e do setor
e que, de acordo com os
organizadores, «foi, uma
vez mais, um sucesso».

A INCM organiza
a 14ª Conferência
da Associação
Governamental de
Fabricantes de Selos
Postais (GPSPA),
que irá decorrer de
24 a 27 de setembro
de 2012 em Lisboa.
Esta conferência bienal
reúne produtores
de selos postais
de diversos países,
que aproveitam o
evento para partilhar
experiências e
apresentar os
seus projetos mais
relevantes e inovadores,
estando já confirmada a
presença de delegações
da Bélgica, China,
Dinamarca, Alemanha,
Polónia, Espanha,
Brasil e Japão.
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A INCM recebe jovens da Fundação CEBI

No âmbito da parceria da Fundação CEBI
com a Fundação Rocha dos Santos que tem
o propósito de apoiar, através da atribuição
de bolsas, jovens do ensino secundário foi
criado o projeto ABRIR HORIZONTES.
Com este projeto foram proporcionadas aos
alunos visitas a várias empresas de modo
a tomarem conhecimento da realidade
dos vários setores de atividade.
Os jovens foram recebidos na INCM e visitaram a
produção de moeda e a área gráfica de segurança.

cartoon

INCM recebe delegação da Agência
para os Direitos de Autor da República
do Azerbaijão

A INCM recebeu, no
dia 29 de junho, uma
delegação da Agência
para os Direitos de
Autor da República
do Azerbaijão, que
se encontra em
Portugal para sessões
de trabalho com a
Inspeção‑Geral das
Atividades Culturais, a
Sociedade Portuguesa
de Autores e a INCM,
no âmbito de um
projeto financiado pela
União Europeia que
visa reforçar os direitos
de autor e direitos
conexos naquele país.

Durante a visita às
instalações da INCM, a
delegação azeri visitou
a zona de segurança
onde são produzidos
os atuais selos de
videograma e assistiu
a uma apresentação
sobre a empresa e
os projetos que tem
desenvolvido com a
IGAC, nomeadamente
em relação ao novo selo
de videograma e a uma
plataforma de gestão
e suporte à emissão,
produção, venda e
distribuição desses
selos que permitirá um
processo mais eficiente
em relação ao atual.
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INCM participa em sessão A2B do Centro
de Excelência em Desmaterialização
de Transações

A INCM participou na sessão A2B (Academic to
Business), organizada pelo Centro de Excelência
em Desmaterialização de Transações (CEDT),
em parceria com a UPIN – Universidade do Porto
Inovação, que teve lugar na Biblioteca da Reitoria
da Universidade do Porto no dia 10 de julho.
Esta sessão teve como principal objetivo envolver
os membros da rede de competências do CEDT na
identificação dos desafios científicos e tecnológicos
que enfrentam e, em simultâneo, apresentar
competências e tecnologias identificadas na área
das tecnologias da informação e comunicação
que possam responder a esses desafios.
Durante a sua apresentação, a INCM teve
oportunidade de partilhar a sua experiência
no âmbito da desmaterialização de transações
e lançou desafios científicos e tecnológicos
à comunidade académica associados a
questões de segurança, como a biometria
e a digitalização de documentos.
Para além da INCM, esta iniciativa contou com
a participação de outras empresas da rede de
competências do CEDT e de mais de 15 unidades
de investigação e start ups da Universidade do
Porto, envolvendo mais de 35 participantes.

Equipa de atletismo do Grupo
Desportivo da INCM participa
na Corrida do Oriente
Na manhã do dia 3 de
junho, no Parque das
Nações, realizou‑se a
11.ª edição da Corrida
do Oriente – Casino
de Lisboa, na qual
participou uma equipa
de atletismo do Grupo
Desportivo da INCM
(GDCTINCM).
A adesão a este evento
desportivo de referência
foi mais uma vez um
êxito, confirmado pela
participação de mais
de 2600 concorrentes
inscritos, distribuídos
entre a prova principal
de 10 km, a prova de
2 km denominada
«Correr para conviver»
e a corrida infantil.
Entre os atletas
participantes
encontrava‑se um
magnífico leque de
atletas nacionais e
internacionais da
atualidade, alguns
deles olímpicos,
que garantiram
uma elevada
competitividade,
atestada pelos
tempos alcançados.

A equipa do
GDCTINCM, que
concluiu a prova de
10 km com sucesso,
era composta por
Nuno Sousa, Rui
Correia, João Freire,
Luís Machado, Luís de
Matos, Vítor Cardoso,
José Abreu, António
Gaspar, Miguel Fraga
e Carlos Machado.
As receitas desta prova
revertem integralmente
para fins sociais e, este
ano, foram destinadas à
Associação NAVEGAR,
que desenvolve a sua
ação social em Portugal
e São Tomé e Príncipe,
e à construção da Igreja
de Nossa Senhora
dos Navegantes, no
Parque das Nações.

