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Esta edição da Matriz será a última antes da comemoração do 41º aniversário da INCM. 
Por isso, e pelo seu conteúdo, justifica‑se um balanço sintético do que é, ao fim de         
41 anos, a atividade de uma empresa que resultou da fusão de outras duas já seculares.

Somos uma sociedade anónima, como consta dos nossos estatutos, mas eu ousaria 
dizer que seremos mais algo semelhante a uma Sociedade Gestora de Participações 
Sociais (SGPS), já que temos cinco empresas distintas dentro da INCM. Existirão 
alguns pontos de contacto, entre algumas, mas o core do negócio é distinto entre as cinco. 
Moeda, Produtos Gráficos de Segurança, Livros, Publicações Oficiais e Contrastarias.

Esta é uma tarefa que só pode ser levada a cabo por uma equipa forte, coesa e 
determinada. Como se pode ver logo no primeiro artigo, o índice de satisfação dos 
nossos clientes é bastante positivo, mas temos que ir mais longe. Para tal teremos que 
estar cada vez mais perto uns dos outros e não refugiarmo‑nos nos próprios espaços, 
como se fossem «fortalezas muradas e impenetráveis». Adaptando Álvaro de Campos, 
a INCM é para quem está empenhado em a fazer crescer e não para quem sonha fazê‑la 
crescer.

Seguindo a ordem dos artigos publicados, importa realçar que se conseguiu o referido 
índice de satisfação, mantendo uma boa performance económico‑financeira, já que, 
apesar de tudo, teve a maior taxa de retorno das empresas públicas (cerca de 20 %).

Como se disse, isto só é possível com o empenhamento de todos. Por isso, continua viva 
e muito participada a iniciativa do Banco de Ideias. São vários os membros da INCM 
que apresentam os seus projetos para que a empresa seja ainda melhor. Como tive 
oportunidade de referir na última sessão do Banco de Ideias, para garantir o futuro, a 
par da preservação do seu património, a empresa tem de apostar na inovação.

Qualquer que seja a área da empresa, haverá, por certo, pessoas com ideias novas, 
independentemente das funções que desempenham. Uns, em virtude do seu imenso 
talento criativo e da sua irreverência e sede de futuro, outros, por força da sua experiência 
acumulada e dos erros que viram cometer e que não se devem repetir. A todos fica o meu 
apelo para que contribuam com as suas ideias para uma INCM melhor. 

É essa criatividade que a Rita Nicolau e o José Bandeira põem ao serviço da 
comunicação e, simultaneamente, ao serviço da empresa. Percursos diversos, muitas 
ideias, diferentes tipos de aprendizagem e evolução, várias sugestões para um melhor 
funcionamento e muito prazer e dedicação naquilo que fazem. A mesma dedicação 
com que Carlos Pimenta sempre desempenhou o cargo de diretor de Sistemas de 
Informação e a quem agora, muito justamente, foi prestada homenagem na inauguração 
do novo Centro de Dados.

Termino com uma referência ao lançamento da moeda comemorativa, que presta 
homenagem ao autor português, no caso José Saramago. Tal como o escultor fez 
na moeda, que é muito linda, poderemos usar os títulos das obras do autor para 
terminarmos o sintético balanço dos nossos 41 anos. «Que farei com este livro?», não 
serve, porque sabemos para onde queremos ir, não somos «A Jangada de Pedra». 
«Levantado do Chão» também não, porque nos recusamos a cair. Do mesmo modo, 
preferimos o «Ensaio sobre a Lucidez», ao «Ensaio sobre a Cegueira», para que, por fim 
possamos dizer «Provavelmente Alegria».

Presidente do Conselho de Administração
António Osório

EDITORIAL



No livro os clientes afirmam‑se especialmente 
satisfeitos com a disponibilidade do pessoal de 
atendimento e a qualidade geral dos produtos 
e serviços prestados. Os atributos que menos 
satisfazem estes clientes são o preço dos livros 
editados e o seu aspeto/design gráfico (formatos e 
capas).

No que respeita aos clientes assinantes do Diário 
da República Eletrónico (DRE), a utilização e 
navegação no site do DRE destacam‑se com uma 
satisfação elevada. Relativamente à utilização da 
base de informação jurídica DIGESTO‑PCMLEX, 
a apreciação global sobre outras bases de dados 
da DIGESTO é o atributo que menos satisfaz os 
clientes. 

Os clientes de publicações de anúncios no 
Diário da República revelam‑se satisfeitos com 
a generalidade dos atributos questionados, 
destacando a fiabilidade do site e os meios de 
pagamento disponíveis com maior satisfação. O 
tempo de resposta no atendimento gera níveis de 
satisfação superiores aos de 2011.

Os clientes das Contrastarias elegem como 
merecedores da sua satisfação a disponibilidade 
de informação sobre os serviços prestados e 
os esclarecimentos sobre questões técnicas 
regulamentares, ao mesmo tempo que destacam 
como menos satisfatório o tempo de espera no 
atendimento.

Índice de satisfação por grupo de clientes em 2012:

Grupo de clientes Índice de satisfação

Moeda 8,1

Produtos gráficos 7,9

Livros 7,1

Publicações oficiais 7,5

Contrastarias 6,9

Índice de satisfação de clientes 
apresenta resultados positivos em 2012

A INCM voltou a aferir o índice de satisfação dos 
seus clientes, obtendo em 2012 resultados muito 
positivos em todos os grupos de clientes analisados 
e uma classificação global de 7,8 pontos, definidos 
numa escala de 1 a 10.

De acordo com os nossos clientes, a confiança, 
a segurança, a qualidade e a ética são os valores 
mais associados à imagem da empresa, tendo sido 
atribuída uma classificação elevada à generalidade 
dos produtos e serviços disponibilizados.
No que diz respeito à fidelidade dos clientes e à 
sua propensão para recomendar ou promover os 
produtos e serviços da INCM, estes indicadores 
continuam a apresentar valores positivos e revelam 
uma tendência crescente face ao ano anterior.

Entre os fatores que mais contribuíram para o 
resultado obtido destacam‑se a qualidade geral 
dos produtos e serviços prestados, assim como a 
disponibilidade e o conhecimento do pessoal de 
atendimento, aspetos reconhecidos por todos os 
grupos de clientes.

No caso da moeda, os atributos que revelam maior 
satisfação são o conhecimento e a disponibilidade 
do pessoal de atendimento e a ausência de defeitos, 
surgindo menor satisfação com a pertinência 
dos temas, o trabalho artístico e a acessibilidade 
dos produtos, embora estes valores sejam apenas 
ligeiramente inferiores aos restantes.

Para os clientes de produtos gráficos, os atributos 
mais destacados são a conduta do pessoal de 
atendimento, o tempo de resposta a consultas, 
o conhecimento do pessoal de atendimento e o 
prazo de entrega. Com menor pontuação surge o 
acompanhamento pós‑venda.
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INCM mantém boa performance 
económico‑financeira em 2012
Apesar da difícil 
conjuntura económica, 
a atividade corrente da 
INCM em 2012 evoluiu 
de forma favorável, 
permitindo alcançar 
um resultado antes de 
impostos no montante 
de 21 milhões de euros, 
comparativamente 
aos 9 milhões de 
euros registados no 
ano transato, não 
obstante a diminuição 
de 1,4 % verificada no 
volume de negócios da 
atividade normal, que 
se cifrou em 73 milhões 
de euros.

Estes resultados 
globais, que não têm 
em consideração 
os resultados 
extraordinários da 
venda dos discos 
amoedados (que em 
2011 corresponderam 
a vendas no montante 
de 45 milhões de euros 
e em 2012 de apenas 
7 milhões de euros), 
devem‑se, em grande 
medida, aos ganhos de 
eficiência conseguidos, 
à redução acentuada 
que se verificou em 
custos de pessoal, de 
fornecimento e serviços 
externos, em parte, 
no cumprimento das 
orientações estratégicas 
do acionista para as 
empresas do setor 
empresarial do Estado.

Analisando a atividade 
das diferentes unidades 
de negócio, verifica‑se 
que a Unidade 
Gráfica foi a que mais 
contribuiu para o 
desempenho positivo 
da INCM, com um peso 
de 75% dos resultados, 
seguida da Unidade 
de Moeda e Produtos 
Metálicos, com um 
peso de 11%.

A Gráfica foi a única 
unidade a verificar um 
aumento do volume de 
negócios nas operações 
correntes (acréscimo 
de 2,3% face ao ano 
anterior), atingindo 
54,2 milhões de 
euros, o que se traduz 
numa recuperação 
relativamente a 2011, 
embora aquém do 
registo verificado em 
2010.
No que respeita à 
Unidade de Moeda e 
Produtos Metálicos, 
a atividade global em 
2012 foi de 11,6 milhões 
de euros, ligeiramente 
superior à de 2011, 
constatando‑se uma 
diminuição da 
produção de moeda 
corrente destinada 
à circulação e um 
reforço da moeda de 
acabamento especial.

As moedas de coleção 
atingiram 60% das 
vendas, consolidando 
a posição de liderança 
relativa que tinham 
alcançado em 2011.
Na Unidade de 
Publicações 
verificou‑se uma 
redução de 30% 
relativamente a 2010 
e 2011, tendo‑se 
alcançado o total de 
5,3 milhões de euros.

Esta redução foi muito 
influenciada pela 
diminuição verificada 
na publicação de 
anúncios e nas 
assinaturas, em 
resultado das medidas 
administrativas 
que fazem deslocar 
a publicitação de 
anúncios de atos do 
Diário da República 
para sites dos 
organismos e das 
medidas de contenção 
orçamental que 
limitam as assinaturas 
de acesso à base de 
dados, levando a um 
aumento progressivo 
na utilização do serviço 
universal e gratuito.

A venda de livros 
das edições INCM 
baixou cerca de 19%, 
enquanto a atividade 
editorial dos projetos 
desenvolvidos com 
outras entidades 
aumentou 14%, 
consolidando a sua 
posição no panorama 
editorial da empresa, 
onde representam já 
cerca de 59% do total da 
venda de livros.

Na atividade 
da Unidade de 
Contrastarias, 
fortemente influenciada 
pela crise económica, 
assistiu‑se a uma 
diminuição acentuada 
no volume de vendas 
nos últimos três anos. 
De 2011 para 2012 a 
atividade decresceu 
12%, atingindo            
1,16 milhões de euros.

Quanto a esta unidade 
de negócio, importa 
referir que, já no final 
de 2012, foi finalmente 
atualizada a tabela 
de emolumentos 
dos serviços das 
Contrastarias, situação 
que se mantinha há 
cerca de 20 anos.
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Criatividade patente em nova 
sessão do Banco de Ideias

Os trabalhadores da INCM 
voltaram a dar provas da sua 
criatividade e do seu espírito 
de iniciativa durante a terceira 
sessão do Banco de Ideias, que 
teve lugar no Salão Nobre da 
Casa da Moeda, no dia 2 de abril, 
apresentando diversas 
propostas que visam contribuir 
para melhorar o desempenho 
da empresa.

À semelhança do 
sucedido em sessões 
anteriores, o Banco 
de Ideias voltou 
a demonstrar o 
potencial criativo, a 
capacidade de inovar 
e o envolvimento 
dos trabalhadores 
no dia‑a‑dia da 
empresa, elementos 
fundamentais para que 
esta possa responder 
com eficácia aos 
desafios que lhe são 
colocados e garantir a 
qualidade associada 
aos bens e serviços 
que coloca ao dispor da 
sociedade.

No início da sessão, o 
presidente do conselho 
de administração, 
António Osório, 
proferiu algumas 
palavras a propósito 
do Banco de Ideias, 
congratulando‑se 
com a participação 
dos trabalhadores 
na iniciativa e 
sublinhando que, 
para garantir o futuro 
da empresa, a par da 
preservação do seu 
património, importa 
apostar na inovação.

carlos tadeu almeida

Vindo propositadamente 
do Porto para participar 
nesta sessão do Banco 
de Ideias, o colega 
Carlos Tadeu Almeida, 
da UCO, que já havia 
participado na primeira 
sessão, foi o primeiro a 
apresentar a sua ideia, 
que consiste na eleição 
dos colaboradores do 
ano como forma de 
aumentar a motivação e 
reconhecer a qualidade 
dos serviços prestados 
pelos trabalhadores.

A ideia deste colega 
destinar‑se‑ia a todos 
os trabalhadores da 
INCM, com o objetivo 
único de elegerem quem 
na sua ótica se tivesse 
notabilizado 
com o grau de 
excelência no exercício 
das suas funções e 
atividades profissionais.

página 6 Matriz 20 boletim interno da incm pessoas 



Quem também voltou a 
estar presente em mais 
uma sessão do Banco 
de Ideias foi Maria 
Deolinda Cardoso, da 
loja do Porto, desta 
vez para propor a 
ideia da criação do 
livro de satisfação, 
um livro que serviria 
de contraponto ao 
Livro de Reclamações, 
incentivando a 
participação positiva 
dos clientes das 
empresas ao permitir 
que estes possam 
deixar um testemunho 
do bom atendimento 
ou da qualidade dos 
produtos e serviços 
prestados.

Esta ideia de 
Maria Deolinda 
Cardoso decorre 
da sua experiência 
profissional, 
verificando que não há 
forma de registar as 
diversas manifestações 
de satisfação relativas 
ao atendimento ou à 
qualidade dos produtos 
da empresa e que tal 
poderia ser feito através 
de um livro apelativo e 
acessível.

A exposição seguinte 
foi da colega Ana 
Abelho, da DMK, 
que avançou com a 
proposta de tornar a 
Biblioteca da Imprensa 
Nacional mais viva 
e mais dinâmica, 
promovendo‑se, 
para esse efeito, a 
realização de diversas 
iniciativas e eventos 
que possibilitem torná‑
‑la mais atuante ao 
serviço da cultura e do 
conhecimento.

Ana Abelho constata 
que o acervo da 
Biblioteca é pouco 
conhecido do público 
em geral e para 
contrariar tal realidade 
propõe a sua promoção 
e divulgação, o 
alargamento do 
seu horário, a 
disponibilização do 
acervo já catalogado 
na PORBASE (Base 
Nacional de Dados 
Bibliográficos), a 
digitalização de 
livros antigos ou 
esgotados para serem 
disponibilizados 
como e-books, a 
disponibilização de 
wireless e a utilização 
da sala como espaço 
de leitura, estudo e 
investigação.

maria deolinda cardoso ana abelho josé martinho rui correia

A seguir foi a vez do 
colega José Martinho, 
da UMD, que sugeriu 
o 40º Aniversário do 
25 de Abril como tema 
para a moeda corrente 
comemorativa de € 2 
de 2014, apresentando 
também propostas 
de embalagens para 
as moedas com 
acabamento proof e 
BNC.

Outra ideia de José 
Martinho, que surgiu 
no seguimento da 
comemoração do 
60º Aniversário 
da Força Aérea 
Portuguesa (FAP) 
em 2012, é a de uma 
coleção de medalhas 
cunhadas em prata 
alusivas a aeronaves ao 
serviço da FAP, bem 
como às suas unidades 
base e correspondentes 
esquadras de voo.

A última apresentação 
coube a Rui Correia, 
também da UMD, que 
apresentou a ideia de 
oferta de serviços de 
restauro e conservação 
de produtos metálicos 
e, eventualmente, 
produtos gráficos, 
aproveitando a 
experiência e as 
capacidades internas.

De acordo com este 
colega, os serviços de 
restauro permitiriam 
explorar novas 
linhas de mercado e 
estabelecer parcerias 
com outras instituições, 
nomeadamente 
entidades 
museológicas 
e académicas, 
aproveitando os 
recursos já existentes 
e desenvolvendo 
novas competências 
profissionais.
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Moeda em homenagem a José Saramago 
apresentada na Casa dos Bicos

No dia 22 de maio, durante uma cerimónia que 
decorreu na Casa dos Bicos, sede da Fundação José 
Saramago, foi apresentada oficialmente a moeda de 
coleção comemorativa que presta homenagem ao 
autor português e que integra a Série Europa, este 
ano dedicada aos escritores europeus.

O evento contou com a presença do criador da 
moeda, o escultor Vítor Santos, responsável, 
entre outros trabalhos, pela face nacional das 
moedas de euro, tendo a apresentação ficado a 
cargo de António Osório, presidente do conselho 
de administração da INCM, e de Pilar del Río, 
presidente da Fundação José Saramago.

«Hoje comemora‑se o dia do autor português e que 
melhor forma de homenagear o autor português 
do que com a cunhagem de uma moeda dedicada 
à sua obra», sublinhou António Osório, que assim 
dava início à apresentação da moeda, perante uma 
plateia repleta de admiradores do escritor.

 O presidente do conselho de administração da 
INCM prosseguiu a sua intervenção dizendo que 
«este ano, juntamente com outros países europeus, 
decidiu‑se emitir uma moeda comemorativa, cujo 
tema escolhido são os escritores europeus. Aqui 
em Portugal foi decidido que seria cunhada uma 
em homenagem a Saramago. A escolha foi óbvia.»

Em seguida, após ter sido exibido um vídeo que 
dava a conhecer todo o processo de produção 
da moeda, foi a vez de Pilar del Río proferir 
algumas palavras, começando por questionar se 
Saramago, em consonância com os ideais que 
defendia, estaria de acordo com a emissão de 
«dinheiro» com a sua face encastrada, no entanto 
a antiga companheira do escritor acabou por citar               
São Francisco de Assis: «Não há que ser pobre com 
os pobres, há que evitar a pobreza.»
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O evento encerrou com uma recitação de vários 
textos da autoria de José Saramago pela voz 
de Filomena Oliveira, do grupo de teatro Éter, 
escutados com muita atenção por todos os 
presentes, que assim tiveram oportunidade 
de confirmar o génio, o talento e a capacidade 
visionária do autor de obras intemporais como 
A Jangada de Pedra ou o Memorial do Convento.

Moedas que celebram grandes nomes                                  
da literatura europeia

A moeda criada por Vitor Santos em homenagem 
ao escritor português exibe no seu anverso uma 
representação estilizada do rosto de Saramago, 
com os títulos de alguns dos seus livros a compor 
os seus cabelos, surgindo no reverso uma alusão 
ao Prémio Nobel da Literatura, galardão conferido 
a Saramago pela Academia sueca em 1998.

Integrada na Série Europa, esta moeda de coleção 
comemorativa tem o valor facial de € 2,50 e conta 
com uma emissão limitada a 2500 exemplares 
em ouro 999/1000 e 2500 exemplares em prata 
925/1000, com acabamento proof, e 100 000 
exemplares em cuproníquel com acabamento 
normal.

As moedas que integram a Série Europa são 
emissões oficiais em euros de vários países 
europeus, realizadas em conformidade com as 
normas do Banco Central Europeu e subordinadas 
a uma temática anual comum, embora cada uma 
delas seja específica do Estado que a emite e só aí 
tenha curso legal.

A emissão destas moedas de coleção 
comemorativas pretende colocar em evidência o 
património e a diversidade cultural que compõem 
a identidade europeia, um projeto que conta com 
a participação da INCM desde o seu lançamento 
em 2004.

Este ano, além do Nobel português, encontram‑se 
também representados nas moedas que fazem 
parte da Série Europa outros grandes nomes da 
literatura europeia, tais como o francês Gustave 
Flaubert, o espanhol Miguel de Cervantes, o 
austríaco Stefan Zweig ou o irlandês James Joyce. 

vitor santos, antónio osório e pilar del río sérgio letria desenhos de vitor santos
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INCM inaugura novo Centro de Dados

Ao longo dos últimos 
anos a INCM tem 
desenvolvido uma forte 
aposta tecnológica, 
um esforço de 
modernização 
que tem alterado 
significativamente o 
paradigma de negócio 
da empresa, dando 
lugar a um modelo 
assente em sistemas 
de informação 
e em produtos 
eletrónicos como o 
passaporte ou o cartão 
de cidadão.

O novo Centro de Dados da INCM, em 
funcionamento desde o início do ano, tem como 
propósito a consolidação de todos os antigos 
centros de dados e salas técnicas da empresa num 
local onde estão concentrados equipamentos que 
permitem o armazenamento e o processamento de 
dados em grande escala.

Apesar da sua capacidade extraordinária de 
armazenamento e processamento de informação, 
o novo Centro de Dados da INCM foi construído a 
pensar no futuro, encontrando‑se preparado para 
aumentar até mais 100 % a sua capacidade atual.

De modo a proteger a informação que ali é alojada 
e processada, esta infraestrutura foi concebida e 
projetada de raiz de acordo com os mais exigentes 
padrões internacionais de segurança física e 
lógica, cumprindo os requisitos da classificação 
Tier 2+ do Uptime Institute e de eficiência 
energética, de acordo com as boas práticas Leed.
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Uma merecida 
homenagem
A inauguração oficial 
do novo Centro de 
Dados da INCM, 
no dia 23 de abril, 
ficou marcada pela 
colocação de uma 
placa em homenagem 
a Carlos Pimenta, que 
desempenhou o cargo 
de diretor de Sistemas 
de Informação até 
agosto de 2010, um 
tributo que contou 
com a presença do 
presidente do conselho 
de administração, 
António Osório.

A placa, que se 
encontra junto à nova 
infraestrutura, presta 
assim homenagem ao 
trabalho que Carlos 
Pimenta desenvolveu 
na Direção de Sistemas 
de Informação e ao 
seu enorme contributo 
para a criação do 
novo Centro de 
Dados, projeto em que 
participou ativamente 
mas que, infelizmente, 
não teve oportunidade 
de ver concluído em 
vida.

Na sua construção foram contemplados diversos 
aspetos, tanto ao nível da segurança como da 
eficiência, tais como um sistema de deteção e 
extinção de incêndio, o pavimento sobrelevado e 
antiestático, de forma a possibilitar a passagem 
de cabos elétricos e de dados, e uma climatização 
redundante de elevada eficiência, garantindo um 
ambiente totalmente controlado.

O Centro de Dados contempla ainda uma fonte 
de alimentação ininterrupta, através de UPS 
redundantes que mantêm os equipamentos ligados 
mesmo em caso de quebra de fornecimento 
de energia, um sistema de monitorização e 
gestão técnica próprio e o controlo rigoroso de 
acessos e vídeovigilância, de forma a proteger os 
equipamentos contra o acesso indevido.

Num mundo que evolui de forma cada vez mais 
rápida e onde a informação assume um papel 
preponderante, esta nova infraestrutura aumenta 
a capacidade de oferta de serviços de TI da INCM, 
o que permite dar uma resposta tecnológica 
adequada a diversos desafios e solicitações, quer a 
nível interno quer a nível externo.

carlos pimenta

Perpetua‑se assim a 
memória de um homem 
que muito contribuiu 
para o processo de 
modernização da 
INCM e que será 
sempre recordado pela 
paixão e entusiasmo 
que dedicava à área da 
inovação tecnológica.
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Técnicos de design gráfico

A criatividade ao serviço 
da comunicação

A habilidade na comunicação é uma característica 
do ser humano, que condicionou a sua evolução 
e o destacou de entre as restantes espécies, 
tornando possível a produção e a transmissão do 
conhecimento.

Quase a par da comunicação fonética, que haveria 
de levar ao desenvolvimento da linguagem, ter‑se‑á 
desenvolvido uma outra forma de comunicação, 
uma comunicação gráfica, patente nos desenhos 
e pinturas rupestres que resistiram da pré‑história 
aos nossos dias para nos dar conta do lado mais 
artístico dos nossos antepassados.

A própria escrita terá nascido dessas primeiras 
formas de comunicação gráfica, atribuindo‑
‑se significados e conceitos a determinados 
desenhos e figuras, que foram evoluindo até se 
tornarem cada vez mais abstratos e elaborados, 
permitindo perpetuar o saber ao longo de gerações 
e, ao mesmo tempo, sistematizar e organizar o 
pensamento.

Seja como for, nenhum dos nossos antepassados 
jamais terá imaginado a complexidade e a 
diversidade de formas e meios que compõem a 
comunicação gráfica de hoje em dia. No nosso 
quotidiano, vivemos rodeados de imagens, sinais 
e símbolos gráficos que nos captam a atenção, 
avisam, informam ou, muitas vezes de modo 
subjetivo, condicionam o nosso comportamento e 
os nossos hábitos de consumo.

Estes elementos gráficos, presentes em jornais, 
revistas, cartazes, folhetos, anúncios, rótulos, 
embalagens, entre outros inenarráveis suportes, 
são o resultado do trabalho dos designers gráficos, 
profissionais que organizam, estruturam e dão 
forma à comunicação, tornando‑a mais eficaz e 
apelativa.

Fazendo uso dos seus conhecimentos técnicos e 
artísticos, que podem abranger áreas tão diversas 
como a psicologia, as artes gráficas, o marketing ou 
a informática, estes criativos profissionais podem 
produzir o design editorial de uma publicação, 
criar todo o material de promoção ou apresentação 
de um produto, conceber uma nova fonte ou tipo 
de letra ou até ser responsáveis pela construção 
da identidade corporativa de uma empresa ou 
instituição.

Assim acontece com os técnicos de design gráfico 
da INCM que, além de todas essas atribuições 
e competências, são ainda responsáveis por um 
tipo de design mais exclusivo e restrito — o design 
gráfico de segurança —, criando e desenvolvendo 
elementos gráficos que garantem a autenticidade e 
previnem a contrafação de documentos.

O design gráfico de segurança exige que estes 
profissionais conheçam bem todas as fases 
envolvidas na produção gráfica, desde a pré‑ 
‑impressão ao acabamento, assim como os 
materiais empregues, alguns com características 
especiais, tais como tintas e papéis de segurança, 
para assim criar de raiz documentos, certificados, 
selos, cartões e hologramas de segurança.
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josé bandeira

Para saber um pouco mais acerca do trabalho 
destes profissionais, o Matriz foi falar com a Rita 
Nicolau, que trabalha no Setor de Comunicação e 
Imagem, e com o José Bandeira, que trabalha no 
Gabinete Técnico Gráfico.

Matriz (M) Como é que se tornaram técnicos 
de design gráfico, como foi o vosso percurso na 
profissão e na empresa?

José Bandeira (JB) Em 1975 entrei para a escola de 
aprendizes, integrando o último grupo de bolseiros 
da empresa, e ingressei nos quadros em 77‑78. 
Durante esse período tivemos formação artística 
que a empresa tinha o cuidado de assegurar. Para 
além da obrigatoriedade de frequentar a Escola 
António Arroio, tínhamos, durante o período do dia, 
aulas de desenho geométrico e de desenho à vista, 
que eram dadas por escultores que trabalhavam cá 
na altura, como o Álvaro Lucas ou o pintor Martim 
Lapa. O meu percurso como designer gráfico tem 
origens um pouco diversas dessa profissão. 
Comecei como gravador de talhe‑doce, que era a 
especialidade de quem gravava originais em aço, 
através de buril, quer para notas de banco quer 
para outro tipo de documentos, como certificados, 
ações ou selos de correio. A partir dessa técnica 
específica de gravura, comecei a ter contacto com 
a área gráfica de segurança. Por volta de 1990, 
houve necessidade de dar resposta à última série 
de notas para Macau, as patacas, e acabei por 
executar as maquetas para as mesmas. A partir de 
então, comecei a ter formação mais específica e a 
fazer um trabalho mais direcionado para a área de 
design gráfico, onde prevalecia a componente de 
segurança.

Rita Nicolau (RN) Eu não fazia ideia do que eram 
as artes gráficas antes de ir para a Escola Superior 
de Tecnologia de Tomar. O que eu queria mesmo 
era ser designer de moda, gostava de desenhar 
roupas. No entanto, procurei um curso que fosse 
mais abrangente, que envolvesse várias áreas, e 
fui para Tomar. Fomos o primeiro curso a concluir 
a licenciatura em Tecnologia das Artes Gráficas. 
Como o último ano incluía um estágio, vim fazê‑lo 

à Casa da Moeda, na Secção de Valores Gráficos, 
isto em 2000. Foi um estágio que me entusiasmou 
bastante porque tive contacto com técnicas da 
área gráfica de segurança que eu não conhecia. 
Entretanto, após o estágio, estive numa empresa 
gráfica durante um ano a trabalhar no controlo 
da produção gráfica e planeamento, onde aprendi 
também imenso ao nível do design e da produção.

Em 2002 abriu um concurso para técnico de design 
gráfico na INCM e acabei por entrar para o Setor 
de Comunicação e Imagem.

M Sendo uma área em constante evolução, sentem 
que a vossa profissão exige um esforço muito 
grande ao nível da atualização de conhecimentos?

JB A minha formação foi sendo feita ao longo do 
tempo, em áreas muito específicas de segurança, 
que não são fáceis de encontrar ao nível do 
ensino e que se aprendem sobretudo no contacto 
com outras empresas. Existirão alguns países 
onde já existe essa componente na formação, 
nomeadamente na Holanda, mas em Portugal 
não existe. Acho que é muito importante ter uma 
formação‑base sólida. A componente de história 
da arte e a atualidade são muito importantes, pois 
o designer tem de acompanhar a evolução e as 
transformações da sociedade e tem de refletir isso 
no seu trabalho. A minha formação foi feita muito 
à minha custa, adquirindo livros, informando‑me 
muito, a nível artístico, de design, de fotografia. 
Na área do design temos obrigação de atualizar 
constantemente os conhecimentos.

RN Hoje em dia já é possível pesquisar muita coisa 
na Internet, coisas boas e coisas más. Acho que um 
designer se inspira em tudo o que o rodeia. Nota‑se 
que aquilo que se fazia há uns anos já não se faz, 
porque as pessoas procuram novas linguagens 
e a difusão do nosso trabalho pode ser feita de 
várias formas. Isso acaba por evitar que o nosso 
trabalho seja repetitivo. Tentamos sempre novas 
abordagens, estudar a história do produto que 
estamos a fazer, pesquisar.

rita nicolau
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JB Na área de segurança os principais clientes 
acabam por ser sobretudo o Estado ou os Estados, 
que têm imagens que não querem ver alteradas 
de uma forma muito radical. No caso das notas 
para Macau, fiz uma série de estudos e recolhi 
muita informação. Foi tudo muito feito ao nível 
das relações institucionais com o banco emissor, 
de contactos com a Missão de Macau, e o tipo de 
imagem estava um pouco condicionado pelo peso 
do Estado, da instituição e do território. Na área da 
holografia já não existe tanta limitação porque o 
tipo de clientes já tem origens mais diversificadas 
e procuram uma visão mais comercial do produto. 
Normalmente são empresas que querem renovar 
a sua imagem e dão alguma liberdade nas opções 
gráficas. Ao nível dos passaportes, cartões de 
identificação ou notas, o peso da tradição é muito 
superior, embora também haja opções bastante 
interessantes.

M O que é que é necessário para ser um bom 
designer?

JB Há uns anos diria que era preciso saber 
desenhar bem, ter um bom traço, se possível 
personalizado. Hoje em dia, com os meios que 
existem, isso começa a não ser imprescindível. 
Além disso há muita especialização, há designers 
gráficos especializados no desenho de letras, 
outros no tratamento de imagem, outros na 
parte da composição. O designer de hoje pode 
funcionar mais em equipa e não tem necessidade 
de dar resposta a tudo. Deverá ter conhecimentos 
de todas as áreas e de saber dialogar com os 
outros especialistas para se fazer entender. Mas 
as componentes mais artísticas, que há uns anos 
seriam preponderantes, hoje em dia não são tão 
imprescindíveis.

RN Penso que um bom designer é aquele que faz 
o trabalho ser entendido à primeira. A forma e a 
função são as linhas diretrizes do trabalho. Um 
designer é alguém que tem um objetivo muito 
concreto e o pretende comunicar aos outros. 
O nosso trabalho, embora contemple a estética, 
tem de cumprir uma função. Temos de saber qual a 
mensagem que queremos passar, qual o meio ou o 
suporte da comunicação, quais as suas limitações e 
qual a melhor forma de produzir o trabalho.

JB Isso é cada vez mais relevante, pois o mesmo 
objeto pode ser aplicado em diferentes suportes. 
Aquilo que fazemos para uma revista e que depois 
temos de colocar na Internet, num ecrã de 15 ou 
de 24 polegadas, ou então num telemóvel, tem de 
sofrer adaptações, é impossível que funcione de 
forma igual em todos os suportes.

M É um trabalho que exige muito de vocês?

JB Na maior parte dos casos a exigência só não é 
24 horas por dia porque temos de dormir. Quando 
temos um projeto para levar adiante é praticamente 
impossível deixar de pensar nele e parar de 
associar coisas. Nesta empresa existe uma série de 
opções tecnológicas, quer de artes gráficas quer de 
moeda, que nos proporciona uma visão mais vasta 
dos meios de produção e o contacto com técnicas 
que não têm nada a ver com o nosso dia‑a‑dia.

«O trabalho que é feito cá tem uma série de 
componentes que não são acessíveis a outros 
designers.»

gravuras criadas por josé bandeira nos anos 90
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RN É engraçado, eu tenho alguns trabalhos que 
surgiram de discussões em casa ou, por exemplo, 
de técnicas de tratamento de imagem que resultam 
de coisas a que eu assisti na fábrica de curtumes do 
meu pai, quando se tapava um buraco na pele com 
outro pedaço de pele que se punha por trás. Hoje 
aplico a mesma técnica no tratamento de imagem. 
São coisas de origens distintas mas que acabamos 
por associar. Há outros dias em que pura e 
simplesmente bloqueamos, ou porque não estamos 
concentrados ou porque temos outros projetos em 
paralelo.

M Quais são as maiores dificuldades com que se 
deparam?

RN O tempo para desenvolver o trabalho. Por 
vezes acho que quando estou a enviá‑lo para 
a gráfica é quando estou mais preparada para 
continuá‑lo. Sinto que as pessoas pensam que é 
só carregar num botão e aparece tudo feito, que os 
computadores fazem tudo sozinhos.

JB Os prazos não me condicionam muito. Eu se 
tiver apenas meia hora para fazer um trabalho não 
deixo de o fazer. Mas, de certeza que a qualidade 
não vai ser a mesma do que num trabalho em que 
tenha possibilidade de pesquisar, de pensar sobre 
ele, de poder refletir em várias versões. 
A mim condiciona‑me muito mais a falta de 
contacto com os clientes. Muitas vezes são outros 
colegas que nos transmitem aquilo que o cliente 
pretende e, sem por em causa a boa vontade desses 
colegas, perde‑se alguma informação, porque o 
cliente também não a soube transmitir ou porque 
não se soube colocar as devidas questões. Muitas 
vezes, ficamos sem saber se o cliente ficou satisfeito 
ou não. 

RN Quando fazemos qualquer coisa nova, muitas 
vezes andamos à procura do conceito que 
pretendemos transmitir. O que o Bandeira disse 
é verdade, se me derem meia hora para fazer o 
trabalho eu faço‑o, mas, pessoalmente, não me sinto 
satisfeita, porque gostava de ter mais tempo para 
explorar o tema de outros ângulos, por vezes menos 
óbvios.

M Não costumam perguntar‑vos porque é que 
fizeram o trabalho assim ou porque é que não o 
fizeram de outra forma?

RN Agora perguntam menos, porque passei a 
mandar os trabalhos acompanhados de uma 
memória descritiva. Mas tenho dificuldade em 
fazer com que as pessoas aceitem o branco como 
cor, querem sempre acrescentar uma outra cor, não 
percebem que o branco deixa o texto ou a imagem 
«respirar». A solução mais óbvia é aquela que toda 
a gente faz.

JB Ouço muitos colegas a terem expressões comuns 
e a dizer: «isso também eu fazia», e muitas vezes o 
que importa não é a dificuldade em fazer mas sim 
a coragem de o fazer, de quebrar as tradições e de 
propor coisas novas, que às vezes são extremamente 
simples. Ao nível do design de equipamentos 
ou do design de produtos busca‑se muito essa 
simplicidade. Hoje em dia procura‑se uma leitura 
facilitada das coisas porque a velocidade e a 
quantidade de informação são imensas.

«Acho que um designer se inspira em tudo o que 
o rodeia. [...]Tentamos sempre novas abordagens, 
estudar a história do produto que estamos a fazer, 
pesquisar.»

embalagem do finalista, premiada pela mint directors conference em 2010
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M O vosso trabalho implica muita pesquisa ou 
conhecimentos que por vezes saem do âmbito 
exclusivo do design?

JB Na área de segurança, ao lidar com documentos 
que têm a ver com a imagem de um país ou de 
uma instituição, por vezes sentimos necessidade de 
sair daqui e ir, por exemplo, a um museu ou a uma 
biblioteca pesquisar uma série de motivos artísticos 
e históricos, algo que, por vezes, é muito difícil de 
justificar. Já fiz trabalhos para moedas de Timor, 
notas de Macau e documentos de identificação 
para São Tomé e Príncipe e Cabo Verde e nunca 
me desloquei a nenhum desses países. Somente a 
Macau, posteriormente, envolvido num projeto de 
formação com o SEF. Apesar de hoje em dia ser 
mais fácil obter informação através da Internet, 
todos nós sabemos que muita dessa informação 
pode não estar correta.

RN Temos de ter também conhecimentos sobre a 
psicologia da cor, o contexto social, o público‑alvo. 
Por exemplo, aqui o branco tem um significado e 
no Japão tem outro. Temos de conhecer bem, saber 
para quem estamos a trabalhar.

JB Por exemplo, quando fiz as notas para Macau, 
fui avisado de que não deveria utilizar a cor azul, 
porque o azul em Macau está associado aos mortos. 
Há uma série de informação que tem a ver com essa 
componente psicológica e que implica algum estudo.

RN A mim pediram‑me para fazer um cartaz para 
Timor e disseram‑me que o cartaz tinha de ser 
algo que se destacasse das árvores e da vegetação. 
Como quase não havia paredes, os cartazes seriam 
afixados sobretudo em postes, árvores ou cercas de 
palha. Este tipo de informação é muito importante.

M Ser designer na INCM é diferente de ser designer 
noutras empresas?

RN É diferente. Os designers lá fora são muito mais 
competitivos entre si, não interagem tanto. Um 
mau trabalho pode dar cabo da imagem de um 
designer e pôr em risco a sua carreira. Aqui sabemos 
exatamente qual é a nossa função, o que é que temos 
de fazer. É uma forma de trabalhar menos dispersa.

JB O que fiz para o exterior foi algum trabalho de 
free-lancer, ilustração para manuais escolares, 
gravura artística, participação em concursos, 
intervenções pontuais. Não tenho propriamente 
uma experiência que possa comparar com o 
trabalho que faço cá, que é um trabalho mais 
específico e que dificilmente poderia executar 
noutra empresa em Portugal. O trabalho que é 
feito cá tem uma série de componentes que não 
são acessíveis a outros designers. As imagens e as 
impressões têm resoluções muito superiores ao que 
é normal na indústria gráfica, as tintas e os papéis 
de segurança não estão acessíveis em termos 
comerciais, lidamos com impressões invisíveis 
que só os nossos clientes sabem que lá estão, etc. 
Nós aqui temos de intervir em tudo. Como são 
documentos que mais tarde vão ser inspecionados 
por outros e condicionam a segurança e a 
circulação das pessoas, não podemos criar dúvidas, 
aquilo que lá está tem de ser aquilo que nós 
propusemos, o cliente escolheu e o inspetor, ao 
procurar, terá de encontrar.

M Quais foram os trabalhos que mais gostaram de 
fazer ou que acharam mais aliciantes?

JB Como já disse, passei por diferentes fases 
na empresa e em todas elas, em determinados 
momentos, achei que tinha atingido um patamar 
interessante. As gravuras que fiz do Pessoa e do 
Camões foram do melhor que fiz na fase da gravura. 
As notas para Macau foram o meu primeiro grande 
projeto de design gráfico de segurança e foi muito 
interessante. Mais recentemente, o passaporte 
eletrónico e o cartão de cidadão foram trabalhos 
de que gostei bastante, onde tive oportunidade 
de contactar com o Henrique Cayatte, um dos 
melhores designers portugueses. Bebi muita 
informação que valorizou o meu trabalho.

«Quando temos um projeto para levar adiante é 
praticamente impossível deixar de pensar nele e 
parar de associar coisas.»

júlio pomar, josé bandeira e henrique cayatte
durante o  desenvolvimento do pep
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RN Eu gostei muito de ter participado nas primeiras 
embalagens das moedas de Timor e de ter criado 
a embalagem da moeda do finalista, que nasceu 
de uma discussão numa viagem de carro em que 
eu vinha muito zangada com a Casa da Moeda. 
Todos nós temos dias melhores e piores e, nessa 
altura, eu dizia: porque é que não se faz um trabalho 
diferente e não se procuram novas pessoas que se 
possam interessar por moedas? Podiam fazer tanta 
coisa, moedas para celebrar casamentos, batizados, 
finalistas. Então pensei que para os finalistas ainda 
não existia nada. Comecei a idealizar o projeto 
na minha cabeça, apresentei‑o ao meu diretor e, 
passado algum tempo, disseram‑me para fazer 
as artes finais. Com esse trabalho ganhámos o 
2.º prémio na categoria de Melhor Embalagem 
Criativa de 2010, atribuído pela MDC, em 
Camberra. Foi um trabalho que me deu muito gozo. 
O trabalho das séries anuais de 2012 também me 
deu muito gozo por ser um tema muito português.

M Sentem que o vosso trabalho é reconhecido?

RN Pelos colegas que nos estão mais próximos é, 
porque sabem qual é o trabalho que nós fazemos e 
os processos que atravessamos. Um trabalho nunca 
é inteiramente meu, é meu e das pessoas que me 
rodeiam, porque todas elas me influenciaram em 
determinados momentos. Nessas pessoas eu vejo 
algum tipo de reconhecimento.

JB Esse reconhecimento muitas vezes surge da 
parte dos estagiários, e já passaram mais de 
uma dezena por mim, quando verificamos que 
recolheram frutos e saíram daqui valorizados. 
Internamente, há momentos em que sentimos 
alguma satisfação, que o trabalho resultou e que 
o cliente teve uma apreciação positiva do nosso 
trabalho. Financeiramente, é óbvio que não estamos 
satisfeitos, ser designer implica perder muito 
tempo em pesquisa, muito investimento, e em 
muitos casos somos nós a investir no nosso próprio 
conhecimento.

M Que expectativas têm quanto ao vosso futuro 
profissional?

RN Posso dizer aquilo que gostava que acontecesse. 
Gostava que a empresa tivesse um setor ou um 
departamento que unificasse os designers, para que 
todos falassem o mesmo tipo de linguagem, algo 
que não fosse tão estanque, onde fosse possível a 
realização de brainstormings de onde resultassem 
novos produtos para propor ao mercado e soluções 
a desenvolver ao nível da produção.

JB Como já referi, fiz parte do último grupo de 
bolseiros da empresa. Perdemos a capacidade 
de formar internamente essas pessoas, que 
chegavam numa idade muito jovem e depois 
iam evoluindo. Hoje em dia é mais fácil recrutar 
formação no exterior, mas é imprescindível, nesta 
área específica, que a formação seja assegurada 
internamente. O design de segurança implica 
sempre grandes investimentos, mas a sua base de 
formação pode ser a de um design mais comercial 
que depois pode evoluir, sobretudo através do 
contacto com congéneres europeias que permitem 
a troca de informação. Mas não se pense que é 
possível fazer isso de um dia para o outro.

«O nosso trabalho, embora contemple a estética, 
tem de cumprir uma função.»

série anual 2012 premiada pelo fórum dos numismatas

Matriz 20 boletim interno da incm pessoas página 17



Emissões de moeda

21 de maio
150 Anos da Fundação da Cruz Vermelha
A Cruz Vermelha foi fundada em 1863, em 
Genebra, com o objetivo de prestar auxílio às 
vítimas de conflitos e aliviar o sofrimento humano, 
envolvendo atualmente milhões de voluntários em 
todo o mundo.

Para assinalar os 150 anos da fundação desta 
instituição humanitária internacional, a INCM 
decidiu cunhar uma moeda, com o valor facial 
de € 2,50, que resulta do desenho criado por José 
Bandeira e do trabalho de gravura realizado por 
Delgado Nunes.

Esta moeda é cunhada em prata 925/1000 com 
acabamento proof, numa emissão limitada a     
2500 exemplares embalados em estojo de madeira 
com certificado de garantia, e em cuproníquel 
com acabamento normal, numa emissão de 
100 000 unidades.

20 de junho
250.º Aniversário da Torre dos Clérigos
Ex-libris da cidade do Porto, a Torre dos Clérigos, 
projetada pelo arquiteto toscano Nicolau Nasoni 
a pedido da Irmandade dos Clérigos Pobres, 
começou a ser erigida em 1754, dando origem a 
uma obra imponente, com os seus 240 degraus,      
6 andares e 75 m de altura, concluída em 1763.

Quando se comemoram os 250 anos da Torre 
dos Clérigos, atualmente classificada como 
monumento nacional e considerada uma obra 
emblemática do estilo Barroco em Portugal, 
a INCM assinala esse marco histórico com a 
emissão de uma moeda corrente comemorativa de 
€ 2.

Esta moeda apresenta, na face nacional, uma 
criação do escultor Hugo Maciel, numa emissão 
limitada a 10 000 exemplares com acabamento 
proof, 15 000 exemplares com acabamento BNC e 
500 000 exemplares com acabamento normal.
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novidades 
editoriais

João Duarte
30 Anos. Medalhas 
e Moedas
30 Years. Medals and 
Coins

Em 2011 esteve patente 
ao público, no átrio 
da Casa da Moeda, 
uma exposição de 
medalhística do 
escultor João Duarte, 
que incluía uma 
coleção de medalhas 
representativa de        
30 anos de carreira 
deste artista.

A exposição e 
o catálogo que 
a acompanhou 
demonstraram que 
havia matéria para 
um livro de artista, 
bilingue, que registasse 
a sua obra e a 
contextualizasse no seu 
percurso artístico. 

O resultado é João 
Duarte — 30 Anos. 
Medalhas e Moedas/ 
30 Years. Medals 
and Coins, um álbum 
com magníficas 
imagens das peças 
medalhísticas, 
desenhado e produzido 
totalmente na INCM.

O livro está já à 
venda, mas só será 
apresentado ao público 
numa cerimónia 
prevista para o mês de 
outubro na Academia 
Nacional de Belas‑ 
‑Artes.

Outlet INCM no Porto
Abriu ao público, 
no passado dia 2 de 
maio, a loja outlet do 
Porto. Situada nas 
Galerias Lumière, na 
Rua de José Falcão, um 
espaço que foi alvo de 
uma renovação e tem 
vindo a ser ocupado 
por novas lojas, 
entre elas a livraria 
Poetria, atualmente a 
única livraria do país 
dedicada em exclusivo 
à poesia.
No outlet INCM 
estarão à venda 
essencialmente livros, 
mas também alguns 
objetos medalhísticos. 
Os livros novos com 
mais de 18 meses têm 
um desconto de 50% e 
os livros manuseados 
terão preços 
escalonados, que vão 
desde os € 0,50 aos       
€ 10. O projeto de lojas 
outlet estará também, 
em breve, presente em 
Lisboa.

Feira do Livro de Lisboa 
2013

A INCM estará, como 
já é habitual, presente 
na Feira do Livro de 
Lisboa, que se iniciará a 
23 de maio e terminará 
a 10 de junho. Repetirá 
a sua presença com 
dois pavilhões, dos 
quais um terá uma 
grande seleção de 
livros em saldo, com 
mais de 18 meses, e 
outro terá os livros mais 
recentes.
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prole

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

Maria João Camacho Santos Amaro (UGF)

Ricardo Jorge Prates Costa (QEL)

Rui Manuel Oliveira Cardia (UGF)

Paulo Fernando Antunes Ferreira (UGF)

José António Silva Pinto Liberato (UGF)

Receber o recibo de vencimento 
por mail

Com o objetivo de incrementar e facilitar a 
comunicação foi recentemente disponibilizada a 
possibilidade de acesso de todos os colaboradores 
a uma conta individual de mail, que permitirá a 
eliminação do papel como meio privilegiado de 
comunicação, nomeadamente no que se refere 
ao recibo de vencimento. Esta faculdade já se 
encontra disponível desde o passado mês de abril.

Para além da perspetiva ambiental, associada à 
inerente poupança de papel, o facto de os recibos 
poderem ser guardados em formato digital torna 
possível a sua visualização ou impressão, em 
qualquer momento, no respetivo  domicílio ou num 
computador da rede da INCM.

Dia Europeu da Igualdade Salarial 
Portugal, dia 6 de março de 2013

Na União Europeia, as mulheres ganham, em 
média, 16,2% menos do que os homens. 
Para sensibilizar a opinião pública para este facto 
e incentivar a tomada de medidas para eliminar 
a disparidade salarial existente entre homens e 
mulheres nos vários Estados‑Membros, a União 
Europeia instituiu o Dia Europeu da Igualdade 
Salarial.

Sendo a INCM um parceiro atuante da CITE— 
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego e uma empresa comprometida com as 
metas nacionais e europeias na implementação de 
ações que garantam a efetiva igualdade de género 
no mundo laboral, assinalou esta data, através 
da divulgação de cartazes afixados nos locais de 
acesso privilegiado para os colaboradores.

Sabe por que é que foi escolhido o dia 6 de março 
para assinalar esta data? Em Portugal, como as 
mulheres ganham, em média, menos 18 % do 
que os homens, o Dia da Igualdade Salarial é 
assinalado, em 2013, no dia 6 de março.  Ou seja, 
em Portugal para conseguirem ganhar o mesmo 
que os homens ganham num ano, as mulheres 
teriam de trabalhar mais 65 dias.

No dia 1 de abril de 
2013 entrou em vigor 
o contrato com o 
novo prestador de 
serviços de medicina 
do trabalho, a 
empresa Workview, 
para abranger os 
colaboradores do Porto, 
Gondomar e Coimbra.

Novo prestador de Medicina 
do trabalho no Porto, Gondomar 
e Coimbra

Esta empresa dispõe de 
meios adequados para 
uma efetiva prestação 
de um serviço de 
qualidade, a que 
acresce a mais‑valia 
de possuir unidades 
móveis, devidamente 
legalizadas, que 
se deslocarão à 
instalações da INCM 
para realizar os 
exames periódicos de 
medicina do trabalho, 
evitando‑se, dessa 
forma, deslocações 
e perdas de tempo 
desnecessárias.
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Iniciou o seu percurso na empresa em 
setembro de 1976 e terminou em março 
de 2013.

Arminda Borges 
Marques (UGF)

Iniciou o seu percurso na empresa em 
fevereiro de 1973 e terminou em abril 
de 2013.

Rosa Maria Costa 
Pereira Mateus (UMD)

Iniciou o seu percurso na empresa em 
janeiro de 1973 e terminou em abril 
de 2013.

Manuel Carlos Santos 
Vidal (UGF )

Iniciou o seu percurso na empresa em 
janeiro de 1973 e terminou em abril 
de 2013.

Armando Jesus Correia 
Carvalho (UGF)

Iniciou o seu percurso na empresa em 
setembro de 1981 e terminou em abril 
de 2013.

Jorge Filipe Dias 
Azevedo Pires 

Iniciou o seu percurso na empresa 
em maio de 1975 e terminou em abril 
de 2013.

Maria Ester Pereira 
Carvalho Mascate (CA)

Iniciou o seu percurso na empresa em 
junho de 1976 e terminou em abril 
de 2013.

Maria Ouride Santos 
Carvalho Silva (UGF)

aposentação

Novos Impressos de Participação 
Interna de Acidentes

Para uma melhor caracterização dos acidentes 
de trabalho foram criados dois novos impressos, 
um deles orientado para as especificidades dos 
acidentes ocorridos dentro das instalações da 
INCM e o outro para os acidentes ocorridos no 
exterior (in itinere).

Estes impressos encontram‑se disponíveis na 
intranet devendo ser preenchidos pelo colaborador 
e respetiva chefia e para a DRH/ARH no próprio 
dia do acidente.

Cumpra os procedimentos internos pois o seu 
incumprimento pode determinar que o acidente 
não seja considerado acidente de trabalho.

Formação

O Plano de Formação (PF) para 2013 continua a 
aposta no desenvolvimento profissional, que é uma 
das prioridades estratégicas da empresa. Apesar 
das atuais limitações mantém‑se o significativo 
investimento na formação, sendo um sinal claro da 
assumida prioridade da empresa na melhoria da 
qualificação das pessoas.

O Plano de Formação é documento de suporte de 
toda a atividade formativa na INCM ao enquadrar 
as suas diversas áreas temáticas e, através do qual, 
se pretende ver envolvidos todos os colaboradores.
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INCM ADERE AO MOVIMENTO 
«ZERO DESPERDÍCIO»

Plano de Igualdade de Género

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012 
determina a obrigatoriedade de adoção de um 
plano para a igualdade de género por todas as 
entidades do setor empresarial do Estado.

Na INCM, a sua elaboração encontra‑se em curso.
Foi constituído um grupo de trabalho e a primeira 
fase dos trabalhos consistiu na aplicação de um 
questionário de diagnóstico, baseado no modelo 
sugerido pela Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE), a uma amostra 
representativa de colaboradores. 

O número de respostas ao questionário foi 
bastante significativo, o que permitiu a recolha 
total de respostas da amostra selecionada.

Neste momento, estão a ser analisados os 
resultados para que o Plano para a Igualdade de 
Género da INCM possa ser estruturado em torno 
dos aspetos suscetíveis de melhoria e das ações 
que permitam a sua concretização. 

Sensível às condições 
desfavoráveis da atual 
conjuntura e, num 
processo contínuo 
de interação com a 
comunidade, decidiu 
a INCM associar‑se 
ao movimento « Zero 
desperdício».

Projeto inovador que 
tem permitido que 
grande parte das 
50 000 refeições que se 
estima são diariamente 
desperdiçadas sejam 
disponibilizadas com 
qualidade e segurança 
aos que delas mais 
precisam, em benefício 
da sociedade e do 
ambiente.

Assim, no dia 22 de 
abril foi assinado 
um protocolo de 
cooperação entre a 
INCM e a Associação 
DarIacordar, que 
prevê que as refeições 
não consumidas 
nos refeitórios, bem 
como os bolos e as 
sanduíches retiradas 
das máquinas de bar, 
passam a ser oferecidas 
às instituições 
beneficiárias, 
previamente 
escolhidas.

No caso da Imprensa 
Nacional, a entidade 
beneficiária é a Casa 
da Estrela — Centro 
de Promoção Juvenil, 
que acolhe crianças 
a partir dos cinco 
anos e as sobras da 
Casa da Moeda são 
doadas à Re‑food, 
que quer tornar 
Lisboa na primeira 
cidade do mundo sem 
desperdício alimentar.

Depois de 
acondicionadas 
em embalagens 
próprias, as refeições 
são recolhidas 
por voluntários e 
transportadas para 
essas instituições, onde 
são distribuídas.

Desta forma a INCM, 
desde sempre sensível 
a problemáticas 
de caráter social, 
concretiza mais uma 
iniciativa no âmbito da 
responsabilidade social 
externa, passando a 
fazer parte do leque de 
instituições públicas e 
privadas de prestígio 
que já aderiram ao 
movimento «Zero 
desperdício», unindo 
esforços para combater 
o desperdício alimentar 
e ajudar quem mais 
precisa.
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O GDCTINCM e o associativismo

O associativismo está na génese do ser humano 
desde os primórdios da sua existência. Aprender, 
cooperar e ensinar constituem‑se desafios, 
presumivelmente, desde que o Homem se conhece. 

A expressão associativismo designa, por um lado, 
a prática social da criação e gestão das associações 
(organizações providas de autonomia e de órgãos 
de gestão democrática: assembleia geral, direção, 
conselho) e, por outro, a apologia ou a defesa dessa 
prática de associação enquanto processo não 
lucrativo de livre organização de pessoas para a 
obtenção de finalidades comuns.

O associativismo, enquanto forma de organização 
social, caracteriza‑se pela reunião de dois ou 
mais indivíduos, normalmente com caráter de 
voluntariado, de forma a atingir a satisfação das 
necessidades humanas (nas suas mais diversas 
manifestações).

A liberdade de associação é um direito consagrado 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
aprovada em 10 de dezembro de 1948, que estipula, 
no seu artigo 20.º, alínea 1), o seguinte: «Toda a 
pessoa tem direito à liberdade de reunião e de 
associação pacíficas.»

Em Portugal, as associações culturais, recreativas 
e desportivas assumem um papel influente na 
transmissão de diversas competências à sociedade. 
Quer seja nas atividades de cariz cultural ou 
recreativo quer na prática de diversas modalidades 
desportivas, as associações assumem‑se enquanto 
lugares de aprendizagem.

O associativismo, que consigna no seu ideário 
princípios basilares como a igualdade, abre 
horizontes à sociedade para o fazer cultural, 
recreativo e desportivo e contribui com uma paleta 
de atividades que, doutra forma, seriam apanágio 
exclusivo dos habitantes dos grandes centros 
urbanos.

Não será exagerado referir que as associações 
estão, em muitos lugares, na primeira linha de 
contacto com as populações — sobretudo nos 
lugares onde pouco ou nada mais existe. Assim, 
sem qualquer pretensiosismo subjacente, ousamos 
admitir que, em certa medida, as associações 
complementam (e em alguns casos substituem) 
competências do Estado (ou das empresas) no que 
concerne às políticas de proximidade, inclusão e 
educação.

A própria INCM, tendo sido uma das primeiras 
empresas públicas em Portugal a obter a 
certificação do seu Sistema de Gestão de Recursos 
Humanos e respeitando as normas em vigor, 
os princípios éticos da sociedade e os direitos 
humanos, reconhece o papel que o associativismo 
assume na satisfação, no bem‑estar e na 
valorização dos seus funcionários.

Neste sentido, o GDCTINCM, desde 1935, tem 
procurado representar o movimento associativo de 
raiz popular, cujas atividades se desenvolvam nas 
áreas da cultura, do recreio e do desporto, tendo 
em vista os seguintes propósitos:

› O fortalecimento do associativismo, promovendo 
a sua valorização e reconhecimento em conjunto 
com outras coletividades;

› Incentivar as relações entre coletividades e outras 
associações que se dediquem à cultura, ao recreio 
e ao desporto;

› Definir projetos de interesse comum e formas 
de ação conjugada de todo o movimento 
associativo, bem como criar estruturas de apoio à 
concretização destes projetos;

› Promover, desenvolver e divulgar os valores do 
associativismo junto dos seus associados.
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a arte
de quem trabalha

Uma mulher solidária

O percurso de Maria Fernanda Lopes na empresa 
começou em 1981, primeiro como auxiliar de 
limpeza e a seguir como rececionista. Uns anos 
mais tarde, passou pela gravura numismática, onde 
exerceu funções como polidora‑retificadora, 
e pela produção de moeda, enquanto moedeira, 
encontrando‑se atualmente a trabalhar na Direção 
de Marketing Estratégico.

À beira de completar 
32 anos ao serviço 
de uma empresa que 
conhece praticamente 
de olhos fechados, esta 
nossa colega ainda 
tem disponibilidade e 
energia para ocupar 
o tempo que lhe 
sobra depois dos 
afazeres profissionais, 
repartindo‑o por 
diversas atividades.

Uma dessas atividades, 
talvez a mais nobre e 
altruísta, é o trabalho 
de voluntariado que 
realiza no Hospital de 
Santa Marta, aonde 
se desloca durante a 
semana e por vezes ao 
domingo, abdicando 
do seu descanso para 
dar alento e aliviar o 
sofrimento a alguns 
pacientes.

O sorriso que 
desperta na cara 
daquelas pessoas, 
algumas delas longe 
de casa e afastadas 
dos seus familiares, 
são motivação 
bastante para 
Fernanda continuar 
o seu trabalho de 
voluntariado, o 
mesmo sorriso que 
espelha no seu rosto 
ao recordar o dia em 
que a convidaram para 
ser madrinha de uma 
criança que estava 
hospitalizada.

Para alguns de nós, 
todo esse trabalho 
já justificava um 
merecido descanso, 
no entanto, Fernanda 
parece ter reservas de 
energia inesgotáveis 
e ainda a consegue 
arranjar tempo 
para atividades que 
deixariam derreado 
o mais comum dos 
mortais: dançar no 
Rancho Folclórico da 
Academia Sénior de 
São João da Talha 
e correr a maratona, 
participando em provas 
da modalidade sempre 
que pode.

Se a leitura destas 
linhas foi o suficiente 
para sentir algum 
cansaço, talvez o 
melhor seja conversar 
com esta colega, pode 
ser que ela dê uma 
ajuda e revele onde vai 
buscar energia para 
tanta coisa.
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breves

Protocolo de colaboração entre a INCM 
e a Câmara Municipal de Coimbra

No dia 11 de março, foi assinado um protocolo 
de colaboração entre a INCM e a Câmara 
Municipal de Coimbra, estabelecendo uma 
relação de parceria para a edição de obras de 
interesse cultural e outras publicações destinadas 
à promoção e divulgação da cultura e tradições 
portuguesas.

Na assinatura do protocolo, que teve lugar nos 
Paços do Município de Coimbra, a INCM esteve 
representada pelo seu presidente, António Osório, 
e pela vogal do conselho de administração Maria 
Luísa Pacheco. Pelo município de Coimbra assinaram 
o presidente da autarquia, João Paulo Barbosa 
de Melo, e a vereadora da cultura, Maria José 
Azevedo Santos.

Delegação da Imprensa Nacional 
de Angola visita a INCM

Na semana de 6 a 10 de maio, a INCM recebeu a 
visita de uma delegação da Imprensa Nacional 
de Angola, tendo em vista a definição de um 
programa de colaboração que possibilite a 
implementação naquele país de processos de 
modernização baseados na tecnologia, no know-
how, nos processos e nos conceitos de negócio 
utilizados pela INCM.

A visita, que incidiu particularmente nas áreas 
gráfica e de edições, contemplou também a 
produção de moeda, as tecnologias de informação 
e comunicação, a autenticação de artefactos de 
metais preciosos e os processos de gestão da 
documentação e dos centros de atendimento a 
clientes.

Durante a visita, o conselho de administração 
recebeu a delegação de Angola no Salão Nobre 
da Casa da Moeda, onde foi reiterada a total 
disponibilidade da INCM em colaborar com a 
congénere angolana.

Delegação interministerial da República 
Popular de Angola visita a INCM

No dia 26 de março, 
a INCM recebeu 
uma delegação 
interministerial da 
República Popular 
de Angola, que se 
deslocou a Portugal 
com o objetivo de 
conhecer os processos 
de produção e emissão 
de vários documentos 
de segurança, 

designadamente o 
cartão de cidadão, o 
passaporte biométrico, 
a carta de condução 
e o título único de 
propriedade, entre 
outros. Esta visita 
insere‑se no quadro 
da cooperação 
bilateral e nas relações 
de confiança e 
proximidade que têm 

vindo a estabelecer‑se 
entre os dois países, 
o que tem permitido 
desenvolver um quadro 
favorável à introdução 
pelo Estado angolano 
da tecnologia associada 
aos projetos acima 
mencionados.
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INCM participa nas reuniões 
do Comité Permanente da Convenção 
dos Metais Preciosos e da Associação 
Internacional das Contrastarias

A INCM, em representação do Ministério das 
Finanças, participou na reunião do Comité 
Permanente da Convenção dos Metais Preciosos 
e na reunião da Associação Internacional das 
Contrastarias, que tiveram lugar em Genebra, nos 
dias 21 e 22 de março, respetivamente.

Na reunião do Comité Permanente estiveram 
presentes representantes de 18 países signatários 
da Convenção dos Metais Preciosos, além da 
Itália, da Croácia e da Ucrânia, enquanto países 
observadores, e ainda a China, o Montenegro, a 
Rússia e a Sérvia, como países convidados.

Entre os vários temas abordados, destacam‑se a 
marcação de metais preciosos pelas contrastarias 
oficiais de cada país fora das mesmas, 
eventualmente nas fábricas de industriais do setor, 
e as alterações às normas técnicas sobre as quais 
se regem as contrastarias oficiais dos Estados 
signatários da Convenção, que voltam a reunir‑se 
no dia 16 de setembro de 2013, em Lisboa.

No dia seguinte, durante a reunião da Associação 
Internacional das Contrastarias, foram debatidos 
assuntos relacionados com a prática diária do 
trabalho nas contrastarias, tendo sido apresentados 
os resultados laboratoriais do round robin feito 
em 2012 e apreciadas as eventuais alterações 
legislativas que tiveram lugar em alguns países.

Na Associação Internacional das Contrastarias 
estão representados 41 países e 53 contrastarias, 
que voltarão a debater os assuntos relacionados 
com o setor na próxima reunião, agendada para o 
dia 17 de setembro do corrente ano.

Aniversário do 25 de Abril 
assinalado na INCM

No dia 24 de abril, o refeitório da Imprensa 
Nacional acolheu uma sessão comemorativa 
do 39.º aniversário da «revolução dos cravos», 
promovida pelo Grupo Desportivo e Cultural, pela 
Comissão de Trabalhadores e pela Associação 
de Reformados, com o apoio do conselho de 
administração.

Além dos representantes das entidades 
promotoras do evento, a sessão contou ainda 
com a participação do coronel Teófilo Bento, 
representante da Associação 25 de Abril, e de 
António Osório, presidente do conselho de 
administração, tendo cada um deles discursado no 
âmbito da efeméride.

Entretanto, foi constituído um grupo de trabalho, 
que integra elementos das diferentes entidades 
que compõem o universo da empresa, com o 
objetivo de assinalar em 2014 os 40 anos da 
revolução de abril e, nesse sentido, preparar a 
realização de vários eventos.
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Exposição de Embalagens de Moeda 
de Euro

A Exposição de Embalagens de Moeda de Euro, 
que está patente no átrio da Casa da Moeda, 
dá a conhecer o design que foi desenvolvido 
exclusivamente para apresentar e acondicionar as 
moedas lançadas entre 2002 e 2012 e que, a par do 
desenho da própria moeda, assinala os eventos, as 
comemorações e as efemérides mais marcantes da 
última década.

Além de procurar realçar os elementos que melhor 
ilustram a comemoração ou as personalidades em 
causa, a produção da embalagem tem também 
em atenção aspetos funcionais, procurando 
acondicionar as moedas de acordo com os 
diferentes tipos de acabamento ou metal.

Quem quiser visitar a exposição poderá fazê‑lo de 
forma gratuita, de segunda‑feira a sexta‑feira, entre 
as 9 e as 18 horas.

Prémio José de Figueiredo 2013

A obra Do Terreiro 
do Paço à Praça do 
Comércio – História 
de Um Espaço Urbano, 
coordenada por 
Miguel Figueira de 
Faria e editada pela 
INCM, em parceria 
com a Universidade 
Autónoma, foi 
distinguida com 
o Prémio José de 
Figueiredo 2013, 
atribuído pela 
Academia Nacional de 
Belas‑Artes.

Organizada em 
torno das soluções 
arquitetónicas e 
monumentais que 
se sucederam e da 
utilização quotidiana 
que se deu a este 
espaço nobre da 
cidade de Lisboa 
entre os séculos 
xvi e xix, a obra Do 
Terreiro do Paço à 
Praça do Comércio 
procura compreender 
a progressiva 
metamorfose daquele 
espaço como referente 
da cultura urbanística 
lisboeta.

O Prémio José de 
Figueiredo visa 
colocar em evidência 
os melhores trabalhos 
de investigação na 
área da história da 
arte e património em 
Portugal, tendo sido 
instituído em 1940 pela 
Academia Nacional 
de Belas‑Artes em 
homenagem ao seu 
primeiro diretor.
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