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Este número do Matriz é editado apenas na sua versão eletrónica, 
disponibilizada no nosso website e na intranet, e surge num momento 
de transição da vida da empresa, que implicou alguma reflexão sobre 
o caminho percorrido, de modo a que possamos preparar o nosso futuro.

Queremos que a INCM continue a ser reconhecida como uma empresa 
de qualidade e de futuro e é nesse sentido que todos trabalhamos, fiéis à nossa 
missão e aos nossos princípios, encarando as adversidades como desafios, 
apostando nas nossas competências, na inovação, na criação de valor e 
na construção relações sólidas e de confiança com os nossos parceiros e com 
o mundo.

É isso que queremos continuar a dar a conhecer nas próximas edições 
do Matriz, quer na versão eletrónica quer na versão impressa.

O IX Encontro de Imprensas Oficiais de Língua Portuguesa (IOLP), que a INCM 
acolheu entre os dias 23 e 26 de abril, é um dos destaques nesta edição, por ter 
reunido responsáveis e dirigentes de imprensas oficiais de vários países em torno 
de um património partilhado por todos – a língua portuguesa.

Do Encontro resultou a Carta de Lisboa, que sintetiza as principais conclusões 
e os compromissos assumidos: reafirmar a importância dos jornais oficiais 
e o seu papel na promoção e divulgação da língua portuguesa, expandir 
a cooperação multilateral, promover o intercâmbio de conhecimentos 
e estreitar e intensificar as relações institucionais entre as IOLP.

A cooperação multilateral e a internacionalização da atividade da INCM, 
decorrente, sobretudo, da sua relação privilegiada com instituições e entidades 
de países de língua oficial portuguesa, têm vindo a assumir uma relevância 
cada vez mais evidente na empresa, conforme damos nota em alguns artigos.

Face a um mundo cada vez mais globalizado, tanto no plano económico como 
cultural, a necessidade de abertura ao exterior é inegável e torna-se imperativo 
estabelecer contactos e construir novas relações e novos negócios para que 
possamos manter-nos competitivos.

O caminho que temos vindo a trilhar «fora de portas», aliado a uma 
estratégia de investimento e inovação em produtos de segurança, contribuiu 
significativamente para os resultados alcançados em 2013 e que, no período 
de crise que ainda vivemos, se poderão considerar satisfatórios, bem como para 
o elevado índice de satisfação de clientes e para a forte reputação da empresa, 
conforme se dá igualmente conta ao longo desta edição.

Há ainda que salientar a abertura que temos vindo a fazer à sociedade civil, 
através de iniciativas que promovem uma interação mais estreita e frequente 
com os cidadãos, sobretudo no âmbito da cultura, como ilustram os eventos 
realizados na Biblioteca da IN, assim como a participação de todas pessoas que 
compõem o universo da INCM, envolvendo-as ainda mais nas atividades e nos 
destinos da empresa, de que o Banco de Ideias é um bom exemplo.

O diretor

EDITORIAL



INCM acolhe IX Encontro de Imprensas 
Oficiais de Língua Portuguesa

A INCM acolheu o IX Encontro 
de Imprensas Oficiais de Língua 
Portuguesa (IOLP), que teve 
lugar na Biblioteca da Imprensa 
Nacional, de 23 a 26 de abril.

A reunião contou com a presença de dirigentes 
das imprensas oficiais de Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe 
e dos Estados brasileiros de Alagoas, Amazónia, 
Bahia, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e São Paulo, bem 
como da Associação Brasileira de Imprensa 
Oficiais, que partilharam as suas experiências 
e procuraram estreitar laços de cooperação 
multilateral.

No primeiro dia do Encontro, após a sessão de 
boas vindas pelo presidente do conselho de 
administração da INCM, António Osório, foi 
apresentado um estudo comparativo sobre jornais 
oficiais de língua portuguesa, a cargo de Carlos 
Ribeiro, chefe de serviços do Diário da República, 
seguido das apresentações de Assunção Barros, 
presidente da Imprensa Nacional de Angola, e de 
Marcos Monteiro, presidente da Imprensa Oficial 
de São Paulo.
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Da parte da tarde, os representantes da IOLP 
deslocaram-se à Assembleia da República, onde 
tiveram oportunidade de assistir à cerimónia de 
apresentação da moeda comemorativa dos 40 
Anos do 25 de Abril, retomando, ao final do dia, 
a sessão de trabalhos na Biblioteca da Imprensa 
Nacional, com a apresentação de Ricardo Melo, 
presidente da Companhia Editora de Pernambuco.

No dia 24 de abril, a sessão iniciou-se com as 
apresentações «Diário Oficial – Automação», por 
Roberto Sarto, presidente da Imprensa Oficial de 
Mato Grosso, e «o papel da imprensa oficial como 
editora e distribuidora das entidades públicas», 
uma temática desenvolvida por Duarte Azinheira, 
diretor da Unidade de Publicações da INCM.

Ainda naquele dia, Clotilde Tiene, presidente da 
Imprensa Nacional de Cabo Verde, falou sobre a 
Imprensa Nacional e o Boletim Oficial eletrónico 
cabo-verdiano, seguindo-se as apresentações de 
Vitor Cassamá, presidente da Imprensa Nacional 
da Guiné-Bissau, Armindo Matos, presidente da 
Imprensa Nacional de Moçambique, e de Bernardo 
Pinto, diretor do Centro de Reprografia de 
São Tomé e Príncipe.

A Carta de Lisboa

Antes do discurso de encerramento do Fórum 
das IOLP, proferido por António Osório, os 
participantes visitaram as instalações da Imprensa 
Nacional e elaboraram a Carta de Lisboa, o 
documento que sintetiza os principais resultados 
e compromissos do IX Encontro de Imprensas 
Oficiais de Língua Portuguesa:

› Expandir a cooperação multilateral e reafirmar a 
importância dos jornais oficiais;

› Defender a convergência do meio eletrónico com 
o meio impresso;

› Incentivar a criação de museus de imprensa em 
cada país-membro;

› Promover coedições que visem promover e 
divulgar a língua portuguesa, defendendo a 
vocação editorial das imprensas oficiais;

› Promover o intercâmbio dos principais títulos 
publicados e a permuta dos clássicos da literatura 
portuguesa de cada país;

› Estreitar e intensificar as relações institucionais 
entre as IOLP como forma de manter o 
intercâmbio de conhecimentos, incluindo a 
formação técnica;

› Propor o Estado da Bahia, na República 
Federativa do Brasil, como sede da realização 
do X Encontro de IOLP, a realizar em maio 
de 2015.
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A nossa reputação

O estudo realizado no final de 2013 para avaliar 
a reputação da INCM apurou que, de uma forma 
geral, a empresa possui uma forte reputação junto 
dos seus clientes e trabalhadores.

A avaliação foi feita com base no modelo Reptrack, 
desenvolvido pelo Reputation Institute, e incidiu 
sobre a qualidade e desempenho dos produtos e 
serviços, a inovação dos produtos e dos processos, a 
preocupação com os colaboradores, as preocupações 
éticas no governo da empresa, as preocupações com 
os impactos sociais e ambientais, a organização/
gestão e visão de futuro e o desempenho económico-
financeiro.

As questões foram colocadas a clientes e 
trabalhadores, dois grupos prioritários de 
stakeholders (partes interessadas), com o intuito 
de perceber como percecionam a INCM, tendo-se 
registado um índice reputacional de 7,55 pontos para 
os primeiros e de 7,14 pontos para os segundos.

A visão dos trabalhadores 
A reputação da empresa junto dos trabalhadores 
assume dupla importância, uma vez que, para além 
de serem uma parte interessada prioritária, têm 
também um papel de destaque no processo de 
formação de uma opinião sobre a INCM por parte 
dos elementos externos, veiculando grande parte das 
mensagens e da informação concernente à empresa.

Grupo de Clientes Índice 

Moeda 7,76

Livros 7,69

Produtos gráficos 7,66

Anúncios 7,07

Contrastarias 6,36

Selos brancos 6,03

Ao contrário do verificado junto dos clientes, 
os trabalhadores possuem uma perceção muito 
consistente e homogénea da INCM, atribuindo 
8,3 valores à qualidade dos produtos e serviços, 
a dimensão melhor avaliada, e apontando a 
organização e visão de futuro (5,8 valores) e as 
preocupações éticas no governo da empresa (6,24 
valores) como os pontos menos fortes.

A visão dos clientes
A reputação da INCM junto dos clientes pode 
ser classificada como boa, com quatro negócios a 
apresentar valores superiores a 7 pontos e dois acima 
dos 6 pontos, apresentando contudo imagens da 
empresa bastante distintas, atendendo às diferentes 
dimensões analisadas.

Reputação por grupo de clientes:
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o valor da segurança

A importância da reputação
Numa sociedade cada 
vez mais informada 
e esclarecida, 
os indivíduos são 
ainda mais exigentes 
e ponderados nas suas 
avaliações e decisões 
de compra, de trabalho, 
de investimento, 
de aconselhamento 
e de argumentação, 
a favor ou contra, 
uma empresa 
ou organização.

Sem o reconhecimento, 
por parte de todas as 
partes interessadas 
e da sociedade, das 
competências e da 
capacidade para operar 
numa dada atividade 
ou para disponibilizar 
determinados bens e 
serviços, a probabilidade 
de sucesso de qualquer 
empresa é muito 
diminuta.

No caso da INCM, 
pela especificidade 
e exigência dos 
bens e serviços que 
produz e fornece, 
esse reconhecimento 
assume um papel ainda 
mais preponderante, 
conferindo à empresa a 
necessária confiança e 
legitimidade para atuar 
em áreas tão sensíveis 
como a segurança ou a 
identidade dos cidadãos.

Assim, além das 
preocupações 
relacionadas com a 
eficiência e com a 
qualidade daquilo 
que fornece e produz, 
a INCM preocupa-se 
também com a sua 
reputação e com 
a sua imagem, 
aspetos intangíveis 
que correspondem 
a um conjunto de 
representações mentais 
que as pessoas associam 
à marca, aos produtos 
e aos serviços da 
empresa, nem sempre 
percetíveis ou fáceis de 
compreender.

Uma reputação 
positiva diferencia a 
empresa e posiciona-a 
no mercado, oferece 
razões que justificam 
a compra, a escolha e a 
fidelização dos clientes, 
transmite confiança 
e credibilidade, ajuda 
a atrair os melhores 
recursos humanos e 
pode contribuir para 
motivar e aumentar 
a integração dos 
trabalhadores.

No entanto, a reputação 
exige trabalho e 
tempo, é algo que se 
constrói aos poucos 
através dos contactos 
e da comunicação 
que a empresa vai 
estabelecendo com 
a sociedade e com 

as diferentes partes 
interessadas, cumprindo 
com os preceitos 
legais, assumindo 
uma conduta ética e 
transparente, assente 
no desenvolvimento 
sustentável e na gestão 
harmonizada dos seus 
impactos económicos, 
ambientais e sociais.

A reputação de 
uma empresa nem 
sempre coincide com 
a realidade, poderá 
ser merecida ou não, 
mas é algo que nunca 
poderá ser descurado, 
uma vez que é um 
fator diferenciador e 
que contribui de forma 
decisiva para seu o 
sucesso e para a sua 
afirmação no mercado e 
na sociedade.
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INCM mantém BOns resultados em 2013
Se os resultados de 2013 forem comparados com 
os de 2012, sem os valores das indemnizações 
recebidas no ano, registam apenas uma ligeira 
descida de 2,7%.

O volume de negócios total registado em 2013 foi 
de 75,9 milhões de euros, dos quais 69,4 milhões 
correspondem a atividade corrente e o restante à 
venda de discos amoedados Em termos globais 
a atividade registou uma diminuição global das 
vendas, relativamente a 2012, de 5%, tanto na 
atividade corrente como não corrente, justificada, 
em grande parte, pela redução dos preços de 
venda verificado em dois dos principais produtos 
comercializados pela empresa, o passaporte e o 
cartão de cidadão.

A atividade gráfica, em contraciclo com a atividade 
global, conseguiu, mesmo assim, crescer 3,6%, 
face a 2012. A moeda e as publicações registaram 
um decréscimo, respetivamente de 46% e 11%, 
especialmente por não ter havido necessidade de 
moeda corrente para a circulação monetária, e pela 
redução da publicação de anúncios no Diário da 
República.

A atividade das contratarias registou um aumento 
de vendas 58% face a 2012, em resultado da 
atualização da tabela de emolumentos, que 
contudo não chegou para cobrir os custos com 
a sua atividade, que teve um resultado negativo 
direto significativo. As restantes áreas de negócio 
da INCM, moeda, publicações e gráfica, tiveram 
em 2013 resultados positivos, à semelhança dos 
anos anteriores, com especial relevo para a área 
gráfica, onde a gráfica de segurança reforça a sua 
importância, que obteve mais de 95% da margem 
bruta gerada na empresa, antes de se considerar os 
custos de estrutura.

Este desempenho positivo da INCM é conseguido 
em resultado de uma estratégia de investimento e 
inovação em produtos de tecnologia de segurança, 
privilegiando o recurso a capitais próprios e 
diminuindo o grau de risco, de forma a manter 
a competitividade no mercado e remunerar o 
acionista de forma adequada.

Tendo em consideração 
a conjuntura económica 
desfavorável, a INCM, em 
2013, obteve um resultado 
líquido de impostos no valor 
de 14,5 milhões de euros, 
correspondente a menos 
15% que o registado no 
ano anterior. De registar 
contudo que, em 2013, a 
INCM não recebeu qualquer 
valor de indemnizações 
compensatórias pela sua 
atividade de serviço geral, como 
a disponibilização universal 
e gratuita do Diário da República 
Eletrónico (DRE) e os serviços 
das contrastarias.
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Índice de satisfação 
dos clientes 
aumentou em 2013
A INCM voltou a medir o índice de satisfação dos seus 
clientes no que se refere à qualidade dos produtos 
e serviços disponibilizados, registando em 2013 
um índice de satisfação global de 8 pontos numa 
escala de 1 a 10, o que corresponde a uma subida 
de 0,2 pontos face ao ano anterior.

Além da qualidade dos produtos e serviços 
fornecidos, que apresenta elevados níveis de 
satisfação em todos os grupos de clientes, os 
aspetos que mais contribuíram para este resultado 
foram a disponibilidade e o conhecimento do 
pessoal de atendimento.

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 elevados e revelam 
uma tendência crescente face ao ano anterior.

No caso da moeda, o conhecimento e a 
disponibilidade do pessoal de atendimento 
são classificados como muito bons, referindo 
a pertinência dos temas, a acessibilidade aos 
produtos, o trabalho artístico e o prazo de entrega 
como os atributos que suscitam menor grau 
de satisfação, embora com resultados apenas 
ligeiramente inferiores aos restantes.

Para os clientes de produtos gráficos, os atributos 
mais destacados são a conduta e o conhecimento 
do pessoal de atendimento, enquanto o 
acompanhamento pós-venda é apontado como 
gerador de menor satisfação.

Os clientes de anúncios do Diário da República 
destacam a fiabilidade do website, apontando a 
relação qualidade/preço como ao atributo menos 
satisfatório, por sua vez, os clientes do DRE 
salientam positivamente a utilização e navegação 
do website do DRE e mencionam a qualidade do 
serviço disponível face ao preço como o atributo 
que menos satisfatório.

No livro, os clientes afirmam-se especialmente 
satisfeitos com a disponibilidade do pessoal de 
atendimento e com a qualidade geral dos produtos 
e serviços prestados, mostrando menor satisfação 
em relação aos preços dos livros editados.

Por sua vez, os clientes das contrastarias elegem a 
disponibilidade do pessoal de atendimento como 
merecedora da sua satisfação, ao mesmo tempo 
que destacam o serviço de ensaio como o menos 
satisfatório.

Relativamente aos clientes do Laboratório QEL, 
a facilidade de contacto, a disponibilidade do 
pessoal, o prazo de execução, o esclarecimento 
de dúvidas pós-serviço, o serviço de ensaio de 
amostras, o conteúdo dos relatórios e a utilidade 
do serviço são referidos como muito satisfatórios.

Índice de satisfação por grupo de clientes:

Grupo de Clientes Índice de Satisfação 2013

Moeda 8,6

Produtos gráficos 8,3

Livros 8,1

Publicações oficiais 7,7

Contrastarias 6,5

Laboratório QEL 7,4
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42.º Aniversário da INCM

Em 4 de julho, comemorou-se o 42.º Aniversário 
da INCM realizou-se a habitual sessão solene 
no salão nobre da Casa da Moeda onde foram 
homenageados os trabalhadores que completaram 
vinte e trinta anos de serviço bem como os 
participantes nas IV e V sessões do Banco de 
Ideias. 

No final foi atribuído o prémio do Banco de Ideias 
que distinguiu a trabalhadora Ana Gabriela 
Abelho e a sua ideia apresentada na 3.ª sessão 
realizada em abril de 2013 que propunha 
dinamizar e promover o espaço da Biblioteca 
da Imprensa Nacional, abrindo-a a diferentes 
iniciativas e à comunidade interna e público em 
geral. Esta ideia foi implementada com sucesso 
tendo-se já realizado, desde o início do ano, 
várias iniciativas e encontrando-se já outras 
agendadas até maio de 2015. Além disso foi 
também já publicada uma brochura promocional 
da Biblioteca.

Durante o dia realizaram-se visitas guiadas às 
Unidades Gráfica, Moeda e Contrastarias.
Nos refeitórios o dia foi assinalado com uma 
ementa especial e um bolo de aniversário.
Trabalhadores agraciados durante a sessão de 
aniversário:

Banco de Ideias 
Nuno Ferreira (UGF)
Paulo Ferreira (UCO)
Carlos Tadeu Almeida (UCO)
José Martinho (UMD) 
Tiago Marques (UPB)

20 anos de carreira
Luís Machado (UGF)
Alexandre Crespo (UGF)
Carlos Piteira (UGF)
Joaquim Fialho (UGF)
Suzete Martins (UGF)
Cristina Rainha (CISO)
Amaro Serrano (SMO)
Ana Boto (GJU)
Paulo Sousa (DFG)
Rute Lemos (UCO)
Sónia Mota (UCO)
José Fernando Silva (UCO)
José António Costa (UCO)
30 Anos de carreira
Manuel Mota (UMD)
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Moeda dos 40 Anos do 25 de Abril 
apresentada na Assembleia da República
A moeda 
corrente 
comemorativa 
dos 40 Anos do 
25 de Abril foi 
apresentada 
na Assembleia 
da República, 
no Centro de 
Acolhimento 
ao Cidadão, no 
dia 23 de abril.

A apresentação 
foi presidida por 
Maria Assunção 
Esteves, Presidente 
da Assembleia da 
República, e contou 
com a participação 
de António Osório, 
presidente do conselho 
de administração da 
INCM, do coronel 
Vasco Lourenço, 
presidente da 
Associação 25 de Abril, 
e do autor da moeda, o 
escultor José Teixeira.

A moeda alusiva aos 
40 anos da «Revolução 
dos Cravos» apresenta 
na face nacional um 
cravo estilizado, sobre 
o qual o autor inscreveu 
a legenda «25 de 
Abril», estabelecendo 
uma ponte entre os 
dois regimes, com a 
letra «R» ao centro, 
em primeiro plano, 
correspondendo ao 
primeiro sinal da 
Revolução.

Com o valor facial de 
2 Euro, esta moeda 
conta com uma 
emissão limitada a 10 
000 exemplares com 
acabamento proof 
(prova numismática) 
e 10 000 exemplares 
com acabamento 
BNC (brilhante 
não circulada), 
apresentados em 
carteiras ilustradas, e 
500 000 exemplares 
com acabamento 
normal.
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No plano editorial, a missão 
da INCM não é concorrer com 
as editoras que produzem os 
chamados best‑sellers, os 
grandes sucessos de vendas do 
mercado editorial e livreiro, 
mas sim possibilitar a edição de 
obras que, pela sua relevância 
científica e literária, possam 
enriquecer o património 
bibliográfico da língua e da 
cultura portuguesa.

Nesse âmbito, a experiência da INCM, com mais 
de dois séculos de história, faz com que o rigor e 
a qualidade das suas edições sejam reconhecidos 
tanto pelos leitores como pelas instituições com as 
quais têm sido estabelecidos protocolos e parcerias 
editoriais, dando lugar, entre obras e autores já 
consagrados, ao surgimento de novos autores, 
títulos e coleções.

Atualmente, além das edições com chancela 
INCM e das edições realizadas em parceria com 
outras entidades, a empresa tem vindo a dar 
resposta a um número crescente de solicitações de 
vários clientes, para os quais desenvolve e produz, 
total ou parcialmente, diversos projetos editoriais.

Esta nova dinâmica só é possível graças à 
dedicação e ao trabalho dos vários profissionais 
envolvidos no processo de edição, com destaque 
para os técnicos editoriais que acompanham toda 
a fase de «gestação» do livro, desde o momento em 
o autor confia o original aos cuidados da empresa 
até ao momento em que a obra é publicada.

Para saber um pouco mais sobre o dia-a-dia 
dos técnicos editoriais, como é que preparam e 
acompanham as edições da INCM ou como é a 
sua relação com os autores, entre outros aspetos 
relacionados com o seu trabalho, fomos conversar 
com dois deles: a Maria José Grossinho e o 
Joaquim Melo.

Ajudar os livros a «nascer»
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Técnicos editoriais

Matriz (M) Podem contar-nos a vossa história 
profissional aqui na empresa?

Joaquim Melo (JM) Ingressei na empresa, em 1982, 
deforma «fortuita». Tudo porque um ex-colega meu 
que na altura trabalhava na fundição de tipos da 
Imprensa Nacional (IN) desafiou-me a responder 
a um anúncio para fundidor de caracteres 
tipográficos que a empresa publicou, salvo erro, 
um ano antes, no Diário de Notícias. Vim de 
Angola aos 16 anos e, aos 18, ingressei numa firma 
(Manuel Guedes) concorrente da INCM no mesmo 
setor. Aos 20 anos, esperava-me o serviço militar 
obrigatório e, após o seu cumprimento, iniciei uma 
nova fase da minha vida num setor totalmente 
diferente daquele que a IN prossegue.

Recusei o convite mais de uma vez, mas após 
insistência desse meu ex-colega, inclusive junto 
de meu pai, que aprovou a ideia e não deixava de 
me pressionar, acabei por concorrer. Fiz provas 
práticas e teóricas, de artes gráficas, testes 
psicotécnicos e uma série de exames médicos, 
até que recebo uma carta para me apresentar na 
empresa, no dia 22 de junho desse ano.

Reconheço que inicialmente «apeteceu-me sair 
pela mesma porta por onde entrei», já que na 
altura estava a trabalhar num meio e numa área 
totalmente diferentes e com uma remuneração 
bem mais satisfatória. Acabei por ir ficando, 
e, passados dois anos, cheguei à categoria de 
fundidor de caracteres de 1.ª classe. 

Nessa altura, iniciou-se o processo de passagem 
da chamada «composição a quente» (chumbo) 
para a «composição a frio» (fotocomposição). 
Entretanto, a empresa abriu um concurso 
interno para preenchimento de cinco vagas no 
Planeamento e outras cinco na Revisão. Concorri e 
fui admitido como revisor gráfico. Quando entrei 
para a Revisão, tive o privilégio de trabalhar com 
um excelente naipe de profissionais, que, passe 
o termo, me «adotaram» e ensinaram muito do 
que sei hoje e que hoje transmito aos mais novos. 
Já agora, quero prestar homenagem à Paulinha 
Lobo, que o ano passado nos deixou e foi uma 
das minhas grandes mestras nesta arte. Com o 
decorrer do tempo, fui «queimando» etapas até 
chegar à categoria de leitor-marcador, que era o 
topo da carreira. Em 2000, fui para a subchefia da 
Revisão, onde estive durante quatro anos, até ser 
requisitado para o Departamento Editorial.

Maria Grossinho (MG) Entreguei o meu currículo 
na INCM no início de 1991 e em junho entrei como 
estagiária na Secção de Fotocomposição. Na altura 
os estagiários de fotocomposição faziam um curso 
básico de aperfeiçoamento de datilografia para 
poderem escrever rapidamente e sem olhar para o 
teclado. 

Em 1991 e nos anos seguintes os textos oficiais 
eram todos digitados pelos fotocompositores. 
Tínhamos uma formação inicial sobre revisão 
muito completa dada por um colega muito 
experiente na área de revisão. E depois a 
aprendizagem continuava no local de trabalho 
com os ensinamentos e a ajuda dos colegas 
mais antigos e com experiência na área da 
fotocomposição. Iniciei a aprendizagem com a 
digitação de texto para o Diário da República 
e a seguir aprendi a fazer tabelas e a paginar. 
Ao longo dos cerca de 19 anos em que estive nesta 
secção a aprendizagem foi contínua porque os 
programas informáticos mudavam e ia surgindo 
a oportunidade de trabalhar também com alguns 
programas de tratamento de imagem.

Numa fase em que havia trabalhadores 
excedentários na Secção de Fotocomposição tive 
oportunidade de trabalhar durante quatro meses 
na Secção de Personalização, Documentação 
e Envelopagem. Foi uma oportunidade 
para conhecer outra secção e o trabalho aí 
desenvolvido. Voltei novamente às origens ao fim 
de quatro meses porque os colegas se reformaram 
e havia falta de profissionais com experiência na 
área. 

Matriz 24 boletim interno da incm pessoas  página 13



Entretanto, abriu concurso para técnico editorial 
e considerei ser uma boa oportunidade de 
trabalho numa área extremamente interessante, 
motivadora, e concorri. Fui selecionada e em 2010 
comecei a trabalhar no Setor Editorial. Cada livro 
é um livro e isso reflete-se numa oportunidade de 
constante aprendizagem o que me deixa muito 
satisfeita em trabalhar nesta área. Procuro saber 
sempre mais. É preciso estudar continuamente as 
soluções para os problemas que vão surgindo ao 
longo do processo. Para além disso, nesta Secção 
acabo por utilizar os conhecimentos adquiridos 
de revisão, paginação e da minha licenciatura em 
História, da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa (FLUL), e do curso de especialização 
em Ciências Documentais, na opção de 
Documentação e Biblioteca (FLUL).

Ao longo destes quatro anos, para além deste meu 
trabalho e dedicação permanentes, aprendi muito 
com os colegas, com as chefias, com os revisores, 
com os paginadores e com os autores. E nesta área 
temos sempre vontade de aprender mais e saber 
mais para solucionar os problemas e as dúvidas 
que surgem ou que nos colocam no dia-a-dia.

M Como é que é o vosso dia-a-dia, como é que 
desenvolvem o vosso trabalho?

JM Normalmente, recebemos um ficheiro com 
o livro «em bruto», embora já tenha acontecido 
entregarem-nos um monte de folhas A4, 
datilografadas, sem sequência alguma. Numa 
fase inicial, damos-lhe uma lógica sequencial de 
acordo com o manual de estilos que existe para 
cada coleção (manuais que temos vindo a adaptar 
ao tipo de publicações que editamos), indicamos 
o tipo de fonte, as epígrafes, as recolhas de texto, 
ordenamos as chamadas de nota, imagens e 
legendas, quando existem, etc. Verificamos os 
casos graficamente mais complicados e fazemos 
uma marcação de acordo com o respetivo manual, 
ou seja, damos indicação de como deverá ser 
paginado o livro e das regras de revisão a ser 
adotadas.

Quando é texto «corrido», normalmente 
seguem se estilos mais padronizados, sem 
muitas variantes gráficas, outras vezes surgem 
situações complicadas, autênticas surpresas que 
(nos) pedem muita técnica e experiência. Nós 
olhamos sobretudo para os aspetos gráficos, os 
outros ficam para os nossos revisores, embora eu, 
por deformação profissional, não consiga olhar 
para um texto sem o chamado «olhar de lince» e 
resistir à tentação de intervir, mas pouco. Depois 
de fazermos a marcação prévia, o trabalho vai 
para o paginador, não sem antes passar pelo 
revisor. O trabalho é então composto de acordo 
com as indicações que foram dadas, o revisor faz 
uma segunda revisão, e apresentam-me o mesmo 
paginado e revisto. 

Na fase seguinte, tenho que verificar a coerência 
gráfica, desfazer as dúvidas, se as houver, tanto 
do paginador como do revisor, comunicar 
com autores, uniformizar critérios, procurar os 
elementos da ficha técnica, inclusão das parcerias, 
consulta de contratos, contactos com os autores, 
materiais, tiragens, códigos, etc., até obter o PDF 
final do «miolo» do livro. Após esta fase passamos 
então para a conceção da capa.

Quando o trabalho contém imagens a cores e 
é feito fora da INCM, ainda temos um trabalho 
acrescido de pré-impressão, ou seja, temos que 
verificar a qualidade das imagens, os materiais 
de impressão, assegurar as provas de cor, provas 
de capa, porque, em alguns dos casos, as imagens 
que nos são enviadas não têm qualidade suficiente 
para impressão. 

«É caricato, obras que, 
se calhar, dizem pouco 
ao cidadão comum, ou que são 
pouco divulgadas, acabam 
por ser aquelas em que mais 
me empenho»
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Quando isso acontece, o técnico editorial tem 
de coordenar contactos com os designers ou os 
autores para serem resolvidas essas questões. Por 
vezes, é moroso e existem muitas particularidades, 
algumas que se prendem inclusive com as próprias 
diferenças dos equipamentos informáticos 
utilizados nas gráficas.

MG O nosso objetivo é dar indicações para 
uniformizar as várias situações que ocorrem ao 
longo do livro. Quando se trata de um projeto 
especial também se costumam fazer algumas 
uniformizações. É necessário contactar os autores 
e resolver os problemas assinalados com estes. O 
técnico editorial necessita sempre de verificar a 
paginação, os dados da ficha técnica, os logótipos, 
pedir os textos de contracapa aos autores, ver 
a tiragem que está indicada no contrato e que 
deve constar da ficha técnica. Quando existem 
imagens é preciso algum cuidado: saber se estas 
têm qualidade, e por isso, quando é necessário, a 
INCM faz provas de cor das imagens e da capa. 
Nos livros com imagens: há autores que fazem a 
pesquisa das imagens e entregam o livro já com 
imagens com boa resolução e noutros casos os 
técnicos editoriais fazem essa pesquisa. Há livros 
que têm traduções e em que é necessário verificar 
se têm qualidade.

M O que é que é necessário para ser um bom 
técnico editorial?

MG É necessário ter bons conhecimentos da língua 
portuguesa, das regras gráficas, conhecer os sinais 
utilizados em revisão, ter uma boa cultura geral 
e vontade de estudar e fazer pesquisa. Também é 
necessário ter um bom relacionamento com todos 
os intervenientes no processo de edição: autores, 
designers, paginadores, revisores, coordenadores, etc.

É necessário estar atenta ao pormenor e verificar 
todos os dados. No caso de projetos especiais, 
por vezes, é necessário saber gerir o tempo, com 
prazos muito apertados para cumprir. Também é 
necessário ter um espírito aberto e fazer algumas 
cedências. 

Não podemos ser demasiado rígidos em alguns 
casos e temos de aceitar algumas indicações com 
as quais, por vezes, não concordamos.

JM Temos de ser um bocado diplomatas também. 
Até mesmo no que respeita à aceitação das nossas 
regras, ora temos de ser condescendentes, ora 
temos de as impor, porque somos nós que estamos 
a editar, e esta Casa, contra ventos e marés, ainda 
tem prestígio. Estou à vontade para falar acerca 
deste último aspeto, já que, graças ao facto de 
ser trabalhador da INCM nesta área, além de 
ter sido formador interno de Revisão Gráfica, 
também participei em cursos de pós-graduação, 
nomeadamente na Universidade do Algarve, 
para além de ter colaborado em muitos trabalhos 
relativos a esta mesma área com outras entidades, 
públicas e privadas.

MG Há livros em que as nossas regras gráficas 
têm de ser esclarecidas ponto por ponto. As regras 
gráficas utilizadas na INCM nem sempre são bem 
aceites e é necessário justificar as regras usadas, 
recorrendo a gramáticas, dicionários, prontuários, 
mostrando exemplos editados. Normalmente, há 
cedências das duas partes, quando se tratam de 
projetos especiais. No final é gratificante saber que 
os autores e coordenadores ficaram satisfeitos com 
o livro e com o trabalho desenvolvido por todos os 
intervenientes no processo.

JM Uma boa forma é mostrar exemplos, é mais 
fácil. No fundo, aprendemos todos uns com os 
outros.

«Cada livro é um livro e isso 
reflete‑se numa oportunidade 
de constante aprendizagem 
o que me deixa muito satisfeita 
em trabalhar nesta área»
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M Quais são as maiores dificuldades com que se 
deparam ao longo do vosso trabalho? 

MG Por vezes são os prazos. Por exemplo, neste 
momento tenho 24 dias para fazer um livro e ainda 
não tenho o material todo. Por vezes é necessário 
trabalhar para além do horário porque sei que 
tenho aquele prazo para cumprir e o livro tem de 
estar pronto naquela data.

JM Por vezes somos confrontados com critérios 
diferentes. Os autores têm um, os revisores adotam 
outro, os designers outro ainda, e nós, ali no meio, 
temos que gerir tudo isso.

MG Gerir todo esse processo e lidar com as 
opiniões de todos os intervenientes nem sempre é 
fácil. Temos que saber lidar com todas as situações 
que vão surgindo, para que o livro saia a tempo 
e com a melhor qualidade possível. É necessário 
resolver todas as questões com os autores, dar 
indicações aos revisores e aos paginadores, 
trabalhar com o Planeamento, em suma, temos que 
estar atentos a todos os pormenores para que nada 
falhe.

JM E há também muito trabalho burocrático.

MG Temos que consultar o processo do livro, ler 
os contratos, verificar as fichas técnicas, verificar 
se constam todos os logótipos, para que não falte 
nada no livro.

M Recordam-se de algum trabalho que tenha sido 
particularmente difícil?

MG Todos os trabalhos têm o seu grau de 
dificuldade e os seus problemas.

JM No que me diz respeito, não tenho tido livros 
fáceis.

M E recordam-se de algum trabalho de que tenham 
gostado de fazer?

JM Foram muitos. É caricato, obras que, se calhar, 
dizem pouco ao cidadão comum, ou que são pouco 
divulgadas, acabam por ser aquelas em que mais 
me empenho, apesar de em todas elas o meu 
profissionalismo prevalecer. Lembro-me de um 
livro intitulado Maneirismo Inquieto, que me deu 
imenso trabalho e teve uma crítica extremamente 
positiva, não só pelo seu conteúdo como também 
pelo aspeto gráfico, feita por uma revista alemã da 
especialidade que a autora fez questão de mostrar, 
devidamente traduzida.

MG Todos os livros são especiais e importantes. 
Quando estou a trabalhar num livro num 
determinado momento esse livro é o mais 
importante e o objetivo é que chegue ao público 
com a máxima qualidade.

M Costumam trabalhar em vários livros em 
simultâneo?

MG Sim. Temos sempre vários livros ao mesmo 
tempo. Normalmente estão em fases diferentes. 
Mas, todos eles precisam de ser acompanhados 
ao longo de todo o processo. Num dia normal de 
trabalho podemos trabalhar em vários livros e com 
questões diferentes.

JM É raro chegar aqui e dizer: «Hoje só vou fazer 
este trabalho.» Neste momento estou com 13 
livros em mãos, mas já cheguei a ter cerca de 
30 trabalhos em simultâneo, no entanto, graças 
à experiência que adquiri ao longo da minha 
carreira, consigo ter tudo controlado.

«Regra geral, autores, 
coordenadores e designers 
confiam no nosso trabalho»
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M Como é que é a vossa relação com os autores?

JM É positiva e muito gratificante. Alguns autores, 
que reconheceram (e continuam a reconhecer) o 
nosso empenho, até fizeram questão de nos incluir 
nos agradecimentos do livro. Ao fim de algum 
tempo a trabalhar em conjunto, estabelece-se uma 
relação de grande empatia. Regra geral, autores, 
coordenadores e designers confiam no nosso 
trabalho.

MG Todos os autores são diferentes e têm 
conhecimentos diferentes. É muito enriquecedor 
porque nos transmitem as suas ideias, opiniões e 
muitos também pedem a nossa opinião. É sempre 
um relacionamento muito positivo e gratificante. 
Porque no final os autores gostam do nosso 
trabalho e agradecem-nos todo o nosso empenho e 
dedicação no seu livro.

M Sentem que o vosso trabalho é valorizado?

MG Acho que sim. Pelo menos os autores e 
coordenadores que trabalham connosco sabem 
que o nosso trabalho é importante. Porque têm 
conhecimento dos problemas que existiriam, 
dos prazos apertados, das situações que foram 
resolvidas, dos erros que foram detetados por nós. 
E ficam satisfeitos com o produto final que é o livro 
que vai ser publicado.

«é necessário ter um bom 
relacionamento com todos 
os intervenientes no processo 
de edição» 

JM Basta-me saber que os autores ficam 
satisfeitos com o nosso trabalho. Com isto estou 
a ajudar a projetar a imagem da empresa e dos 
seus colaboradores (paginadores, revisores, 
impressores, encadernadores), enfim, de todos os 
que colaboram no «nascimento» do livro.

M Que perspetivas têm quanto ao vosso futuro 
profissional?

JM Espero que a empresa continue a apostar nesta 
área.

MG O Setor editorial ganhou uma nova 
dinâmica de trabalho ao incluir novos projetos. 
Estes surgiram nos últimos tempos diversificando 
o Catálogo de Edições da INCM. Estamos cada 
vez mais exigentes, competitivos e direcionados 
para várias áreas. O meu objetivo é continuar 
a trabalhar nesta equipa dando sempre o meu 
melhor, com qualidade e rigor.
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A apresentação esteve a cargo José António de 
Arez Romão, membro das academias da História 
e de Marinha, e contou com a presença do diretor 
geral do Património Cultural, Nuno Vassalo, do 
presidente do conselho diretivo da Fundação 
da Casa de Bragança, Marcelo Rebelo de Sousa, 
do presidente do conselho de administração da 
INCM, António Osório, e do diretor do Palácio 
Nacional da Ajuda, José Alberto Ribeiro.

A obra Coleção Numismática D. Luís, da autoria 
de Javier Saéz Salgado e José A. Godinho de 
Miranda, dá a conhecer uma das maiores e mais 
importantes coleções numismáticas do País, 
composta por um total de 9275 moedas do século 
IV a. C. ao século XIX, autênticos testemunhos da 
história e da identidade nacional.

Livro Coleção Numismática D. Luís 
apresentado no Palácio Nacional 
da Ajuda

O livro Coleção Numismática 
D. Luís, editado pela INCM em 
parceria com a Fundação da Casa 
de Bragança, foi apresentado 
no Palácio Nacional da Ajuda 
no dia 22 de maio.

O livro inclui moedas portuguesas compreendidas 
entre os reinados de D. Afonso Henriques e D. 
Pedro V, bem como moedas greco-romanas, 
suevas, visigodas e muçulmanas, cunhadas 
em ouro, prata, cobre ou bolhão, algumas delas 
consideradas autênticas raridades.

Com a edição desta obra, a INCM e a Fundação 
da Casa de Bragança esperam contribuir para 
a preservação e valorização de um importante 
legado histórico-cultural, ajudando a conhecer um 
pouco melhor a figura do Rei D. Luís e a sua faceta 
de colecionador e numismata.
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A moeda dedicada ao compositor 
português Marcos Portugal, 
integrada na Série Europa, 
que elegeu os «Compositores 
Europeus» como tema para 
2014, foi apresentada 
oficialmente no dia 26 de maio, 
na Biblioteca Nacional 
de Portugal.

A apresentação esteve a cargo de António Osório 
e Rodrigo Brum, em representação da INCM, de 
Sílvia Sequeira, responsável pela Área de Música 
da Biblioteca Nacional, e do Professor David 
Cranmer, do Departamento de Ciências Musicais 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que 
no final brindou a assistência com um momento 
musical, interpretando ao piano algumas peças da 
autoria do compositor português, acompanhado 
pela cantora lírica Ana Paula Russo.

Marcos Portugal (1762-1830) foi um dos mais 
produtivos compositores portugueses de todos 
os tempos, autor de várias obras dramáticas, 
incluindo cerca de 40 óperas, e inúmeras obras de 
música sacra.

A moeda que presta homenagem ao compositor 
é uma criação da escultora Paula Lourenço, que 
optou por apresentar o retrato de Marcos Portugal 
no anverso da moeda e uma lira envolta em ramos 
de loureiro no reverso, numa simbologia que exalta 
a grandeza da sua obra musical.

 

Moeda Compositores Europeus
– Marcos Portugal – apresentada
na Biblioteca Nacional

A moeda tem o valor facial de 2,50 Euro e conta 
com uma emissão limitada a 2500 exemplares 
em ouro 99,9 % e a 7500 exemplares em prata 
92,5 %, com acabamento proof, apresentados em 
estojo com certificado de garantia, e 100 000 em 
cuproníquel, com acabamento normal.

A Série Europa é uma iniciativa conjunta de 
vários países europeus que, todos os anos, emitem 
moedas comemorativas subordinadas a uma 
temática comum, colocando 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.

As moedas que integram esta Série são emissões 
oficiais em euro, realizadas em conformidade com 
as normas do Banco Central Europeu, e, embora 
com uma temática anual comum, cada uma delas 
é específica do Estado que a emite e apenas aí tem 
curso legal.
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Biblioteca da Imprensa Nacional
inaugura programa de eventos culturais

No dia 27 de março, Dia 
Mundial do Teatro, a Biblioteca 
da Imprensa Nacional 
inaugurou um programa de 
eventos culturais que visam 
tornar aquele espaço mais 
dinâmico e atuante em prol da 
cultura, tendo sido palco da 
leitura encenada da peça Nossa 
Senhora da Açoteia, da autoria 
de Luís Campião, pelo ator José 
Neves.

O espetáculo, de entrada livre e aberto ao público 
em geral, resultou de uma parceria estabelecida 
entre a INCM e o Teatro Nacional D. Maria II 
(TNDM II) para celebrar o Teatro enquanto forma 
de expressão artística.

Durante cerca de uma hora, a interpretação 
de José Neves, ator que compõe o elenco fixo 
do TNDM II e que é sobejamente conhecido 
do público pela sua participação regular em 
produções televisivas, prendeu a atenção dos
espetadores em torno de um texto de grande 
intensidade dramática.

Com a peça Nossa Senhora da Açoteia, Luís 
Campião venceu a 6.ª edição do Prémio Luso-
Brasileiro de Dramaturgia António José da Silva, 
um galardão instituído pela Funarte, do Brasil, em 
parceria com o Camões – Instituto da Cooperação 
e da Língua.

O segundo evento, também dedicado às artes da 
representação, realizou-se a 5 de junho, dia em 
que a Biblioteca acolheu a estreia do espetáculo 
Celebração, uma produção de teatro que presta 
tributo aos poetas e à língua portuguesa, escrita 
com base na colagem de textos poéticos de vários 
autores, interpretado por João Ferrador, Inês Lima 
e Leonor Alcácer, esta última também responsável 
pela encenação.
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O espaço mais visitado na Noite da Literatura 
Europeia

No dia 7 de junho, foi a vez de receber o escritor 
italiano Paolo Nori, que aproveitou o espaço da 
Biblioteca para ler trechos do seu livro A Banda 
do Queijo, um evento que decorreu entre as 18 e 
as 23 horas, integrado na 2.ª Edição da Noite da 
Literatura Europeia e nas Festas de Lisboa.
A Biblioteca da Imprensa Nacional foi o espaço 
mais visitado entre os 10 que compunham o 
percurso da da Noite da Literatura Europeia, na 
zona do Príncipe Real, tendo recebido 464 pessoas 
que, ao longo da noite, tiveram oportunidade de 
assistir à leitura do escritor italiano, acompanhado 
pelo ator Eduardo Molina, da Escola Superior 
de Teatro, que fez a correspondente leitura em 
português.

Nascido em Parma, em 1963, Paolo Nori, além de 
escritor e tradutor, é editor e fundador da revista 
de literatura LAccalappiacani. A Banda do Queijo, 
publicado em 2013, é um divertido conto que 
envolve conspirações, livrarias e mistérios, uma 
história que muitas vezes faz sorrir e que depois, 
com delicadeza, faz também chorar.
A Noite da Literatura Europeia é um projeto que 
envolve vários organismos ligados à cultura 
europeia, como o Instituto Italiano de Cultura, 
o Goethe Institut, o Instituto Cervantes ou o 
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, 
entre outros.

Um espaço aberto ao público e à cultura
Inaugurada no dia 3 de outubro de 1923, a 
Biblioteca da Imprensa Nacional abriu as suas 
portas ao público pela primeira vez em julho 
do ano seguinte, disponibilizando um acervo 
bibliográfico que, hoje em dia, ultrapassa as 20 
mil obras e atrai estudantes, investigadores e 
académicos de todo o País, que ali procuram fontes 
documentais para os seus trabalhos.

A partir de agora, além do acervo bibliográfico 
e documental, a Biblioteca vai também procurar 
proporcionar ao público uma oferta cultural 
diversificada, acolhendo exposições, concertos, 
récitas, palestras e debates, entre outras iniciativas, 
numa nova fase da sua existência enquanto 
espaço cultural, de partilha e de promoção do 
conhecimento.
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Os trabalhadores da INCM voltaram a demonstrar 
a sua capacidade criativa e o seu espírito de 
iniciativa, apresentando várias propostas e ideias 
inovadoras ao longo da 5.ª Sessão do Banco de 
Ideias, que decorreu no Salão Nobre da Casa da 
Moeda, no dia 21 de maio.

Para esta sessão, foram enviadas 12 propostas 
ao Comité do Banco de Ideias que, depois de 
as apreciar, selecionou quatro ideias que deram 
origem a apresentações de Nuno Ferreira, da 
Unidade Gráfica, e Tiago Marques, da Unidade de 
Publicações.

Antes das apresentações, foi feito um balanço 
do trabalho realizado em sessões anteriores e o 
presidente do conselho de administração, António 
Osório, felicitou os participantes e realçou a 
criatividade, a inovação e o empreendedorismo 
patentes ao longo de várias sessões do Banco de 
Ideias.

Iniciativa e Inovação em nova sessão 
do Banco de Ideias

5.ª Sessão do Banco de Ideias, 
que decorreu no Salão Nobre da 
Casa da Moeda, no dia 21 de maio
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A primeira apresentação coube ao colega Nuno 
Ferreira que propôs a reprodução das mais 
conhecidas estátuas de Lisboa, como a de Luís de 
Camões, o Cristo Rei, a do Marquês de Pombal ou 
a estátua equestre de D. José I, entre outras, como 
forma de promover o património e a arte pública 
da cidade.

A segunda ideia de Nuno Ferreira surge a 
propósito do centenário da revista Orpheu, a 
célebre e efémera revista literária lançada em 
1915, à qual estavam ligados os nomes mais 
vanguardistas das artes e das letras de então em 
Portugal. Como forma de comemorar os 100 anos 
da Orpheu, Nuno Ferreira propôs a edição de um 
quarto número da revista, assim como a reedição 
dos três números anteriores e a criação de uma 
medalha comemorativa.

A seguir foi a vez de Tiago Marques apresentar as 
suas propostas, avançando com novas formas de 
utilização do logótipo da INCM, cujo potencial, 
de acordo com este nosso colega, permite obter 
uma série de aplicações em diversos suportes, 
consoante a finalidade ou o tipo de utilização 
pretendida.

Tendo esta ideia presente, Tiago Marques 
apresentou vários exemplos que ilustravam 
a criação de expositores, stands, quiosques, 
secretárias e mesas de apoio, desenhados a partir 
da inconfundível letra «I» do logótipo da empresa.

A finalizar a sua exposição, Tiago Marques propôs 
uma nova gestão e reorganização dos espaços 
funcionais dos edifícios da Imprensa Nacional 
e da Casa da Moeda, de forma a promover um 
aproveitamento mais racional e rentável de alguns 
locais existentes naqueles edifícios.

Para o edifício da Imprensa Nacional, situado 
numa zona privilegiada da cidade de Lisboa, onde 
a cultura, as artes e o turismo atraem diariamente 
milhares de pessoas, Tiago Marque propôs que, 
aproveitando áreas que anteriormente eram 
ocupadas pela atividade gráfica mais tradicional, 
fosse criado um museu da INCM, um espaço que 
permitisse albergar e apresentar ao público o vasto 
património da empresa.

Ainda no mesmo edifício, este colega sugeriu 
também a ampliação e modernização da loja, 
prevendo um espaço adequado às necessidades 
de apoio à logística da mesma e, simultaneamente, 
um espaço multifuncional, convidativo e aberto a 
diversas iniciativas.
Para o edifício da Casa da Moeda, Tiago Marques 
propôs a deslocação da esquadra da PSP da porta 
das oficinas para uma área junto da zona da 
entrada e saída de viaturas, perto da contrastaria 
e da área administrativa, o que iria possibilitar 
aproveitar o espaço libertado pela esquadra, bem 
localizado e com boas acessibilidades, para aí 
instalar a loja da INCM.

De acordo com o colega Tiago Marques, o público 
em geral associa a empresa ao edifício localizado 
na zona do Arco do Cego e muitos desconhecem 
que a loja se encontra no quarteirão em frente, logo 
faria todo o sentido criar um lugar na «casa-mãe» 
para receber, albergar e comercializar os nossos 
produtos.

Estas foram as ideias que, à semelhança do 
sucedido em sessões anteriores, acrescentaram 
valor ao Banco de Ideias, propondo novos produtos 
e serviços e apontando novas formas de melhorar 
o desempenho da empresa.
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Medalha comemorativa
dos 8 Séculos da Língua Portuguesa

A apresentação contou com a participação de Guilherme 
d’Oliveira Martins, presidente da direção do Centro 
Nacional de Cultura, Maria José Maya, presidente 
da direção da 8 Séculos da Língua Portuguesa — 
Associação, Maria Inês Cordeiro, diretora geral da 
Biblioteca Nacional de Portugal, e de António Osório, 
presidente do conselho de administração da INCM.
No final da cerimónia, seguiu-se um momento musical 
com a colaboração da Sphaera Mundi — Associação 
Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento.

A medalha oficial das comemorações é uma peça 
cunhada em prata, contrastada, com 36 mm de 
diâmetro, cujos elementos estéticos resultaram de um 
concurso promovido pela INCM e pela 8 Séculos da 
Língua Portuguesa — Associação, aberto a todos os 
cidadãos dos países de língua oficial portuguesa e da 
União Europeia.

O júri do concurso, composto por um representante 
da INCM, um representante da 8 Séculos da Língua 
Portuguesa — Associação e pelo escultor João Duarte, 
elegeu o trabalho elaborado pelo escultor Fernando 
Fonseca, sublinhando também a reconhecida qualidade 
artística das restantes propostas apresentadas.

A medalha comemorativa 
dos 8 Séculos da Língua 
Portuguesa, da autoria 
do escultor Fernando Fonseca, 
foi apresentada no Auditório 
da Biblioteca Nacional 
de Portugal, no dia 27 de junho, 
data em que se assinalam 
os 800 anos do Testamento 
de D. Afonso II.
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Nascido em 1946, em São Teotónio, concelho de 
Odemira, Fernando Fonseca é licenciado em Escultura 
pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 
participou em diversas exposições coletivas e tem obras 
patentes em espaços públicos em Castelo de Vide, 
Ferreira do Zêzere, Gouveia, Odemira e São Teotónio.

Fernando Fonseca é também autor da coleção 
“Figuras e Factos da Expansão e Expressão 
de Portugal no Mundo”, entre outras peças de 
medalhística, sendo a medalha comemorativa dos 
40 Anos do 25 de Abril em Odemira uma das suas 
criações mais recentes.

Um património global
O português é atualmente a terceira língua 
europeia mais falada no mundo e o idioma mais 
usado no hemisfério sul, um património partilhado 
por mais de 250 milhões de falantes.

Embora os estudiosos da língua portuguesa não 
sejam unânimes, o Testamento de D. Afonso 
II, datado de 27 de junho de 1214, surge como 
o primeiro ou, pelo menos, um dos primeiros 
documentos escritos em português, emergindo 
assim como referencial para as comemorações dos 
800 anos da língua.

As comemorações dos 8 Séculos da Língua 
Portuguesa tiveram início no dia 5 de maio, por 
ser o dia que a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) instituiu como o Dia da Língua 
Portuguesa e da Cultura na CPLP, desenrolam-se 
em rede e com caráter policêntrico, tendo em conta 
as diversas geografias que têm o português como 
língua oficial, e terminam no dia 10 de junho de 
2015.

Em Portugal, as comemorações dos 8 Séculos 
da Língua Portuguesa têm o Alto Patrocínio 
do Presidente da República e a declaração de 
interesse cultural do Secretário de Estado da 
Cultura, bem como o apoio do Ministério da 
Educação e de várias prestigiadas instituições.

Tendo em conta a sua missão e as suas 
atribuições, a INCM desde logo se associou 
a estas comemorações, assumindo as suas 
responsabilidades enquanto entidade promotora 
da cultura e da língua portuguesa.
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INCM participa em cerimónia 
comemorativa do Fórum Empresas 
para a Igualdade 

Durante o evento, que contou com a presença de 
Teresa Morais, Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade, e de Octávio de 
Oliveira, Secretário de Estado do Emprego, foi 
ainda efetuado o balanço de um ano de atividade 
do Fórum.

A vogal do conselho de administração da INCM, 
Maria Luísa Pacheco, realçou as vantagens e os 
avanços decorrentes da participação da empresa 
no Fórum, com destaque para «reflexão interna 
aprofundada sobre o tema da igualdade de género, 
a qual proporcionou um acréscimo claro de 
visibilidade, quer interna quer externa, às ações 
implementadas».

Entre essas ações, são de salientar as diversas 
comunicações e notícias relacionadas com aquela 
temática que foram produzidas e divulgadas pela 
empresa ou a formação sobre igualdade de género 
realizada em 2013 que, pela primeira vez, incluiu 
tema no Plano de Formação da INCM, entre outras 
iniciativas, que culminaram com a atribuição no 
ano transato de uma Menção Honrosa do Prémio 
Igualdade é Qualidade à INCM.

A INCM participou na cerimónia 
pública comemorativa 
do primeiro ano de adesão 
das empresas fundadoras 
e de assinatura de novos acordos 
de adesão ao Fórum Empresas 
para a Igualdade, que se realizou 
no dia 27 de março, no Auditório 
Galp Energia, em Lisboa.

A cerimónia ficou marcada pela adesão de 
10 novas empresas ao Fórum Empresas para 
a Igualdade e pela renovação de compromissos 
para 2014 das empresas fundadoras, entre 
elas a INCM, que se fez representar pela vogal 
do conselho de administração, Maria Luísa 
Pacheco.
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Um compromisso para o futuro

A INCM, sendo uma das empresas fundadoras do 
Fórum, subscreve os compromissos assumidos 
e o plano de atividades delineado para 2014, 
que inclui diversas iniciativas, tais como a 
programação de visitas mútuas entre empresas, a 
fim de aprofundar a troca de práticas e know-how, 
a organização de debates cíclicos, a promoção de 
uma iniciativa sobre a conciliação entre a vida 
profissional e familiar ou a promoção de um vídeo 
promocional, entre outras.

O Fórum Empresas para a Igualdade é grupo 
pioneiro em Portugal, reunindo várias empresas 
públicas e privadas em torno do compromisso 
de implementar um conjunto de medidas para 
melhorar as políticas de igualdade de género, sob 
o patrocínio da Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE).

A pertença ao Fórum implica que as empresas 
continuem a produzir trabalho, consolidando o 
percurso individual e comum de mudança das 
organizações em matéria de igualdade de género 
e respondendo aos reptos lançados pela Comissão 
Europeia, bem como às medidas enunciadas 
pelo Governo português e, ainda, às prioridades 
definidas pela CITE.

Plano para a Igualdade de Género 2014‑2016

Dando cumprimento à Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 19/2012, de 8 de março, que 
determinou a obrigatoriedade de adoção de um 
plano para a igualdade por todas as entidades do 
setor empresarial do Estado, a INCM elaborou e 
aprovou o seu Plano para a Igualdade de Género 
para os anos de 2014-2016.

O Plano, que pode ser consultado quer na intranet 
quer no website da INCM, foi elaborado tendo 
por base a realidade da empresa e resultou de um 
processo participativo e transversal no qual foram 
envolvidas todas as áreas, consagrando medidas 
que visam promover a igualdade de género no 
trabalho.

Para fazer o acompanhamento da implementação 
do Plano para a Igualdade de Género, foi 
constituído um Comité composto pelos seguintes 
membros:
› Maria Luísa Pacheco
› Anabela Carreira
› Ana Jorge
› Ana Rita Souto
› Maria José Baltazar 

Todas as questões, denúncias ou pedidos de 
esclarecimento relacionados com o Plano para a 
Igualdade de Género devem ser comunicados para 
o e-mail: igualdade@incm.pt
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Grandes Vidas 
Portuguesas para os 
«pequenos leitores»

A INCM, em parceria 
com a editora Pato 
Lógico, acaba de 
publicar os quatro 
primeiros títulos da 
coleção Grandes 
Vidas Portuguesas, 
dedicada ao público 
infanto-juvenil, dando 
a conhecer a vida de 
personalidades que se 
destacaram em vários 
domínios da nossa 
história.

Salgueiro Maia, 
Almada Negreiros, 
Fernando Pessoa e o 
Soldado Milhões são 
as figuras retratadas 
nesses livros, com 
textos de José Jorge 
Letria e ilustrações 
de António Jorge 
Gonçalves, Tiago 
Albuquerque, João 
Fazenda e Nuno 
Saraiva.

› Salgueiro Maia, 
O Homem do Tanque 
da Liberdade
› Almada Negreiros. 
Viva o Almada Pim!
› Fernando Pessoa, 
O Menino Que Era 
Muitos Poetas
› Aníbal Milhais, 
Um Herói Chamado 
Milhões

Carlos Ramos, 
Arquiteturas do século 
xx em Portugal
Um livro da autoria 
de José Manuel 
Fernandes que 
mostra a importância 
das inúmeras obras 
realizadas em Portugal 
pelo arquiteto Carlos 
João Chambers 
Ramos (1897-1969) e 
por seu filho Carlos 
Manuel Oliveira 
Ramos (1922-2012), 
ao longo do século xx, 
e que contrasta com o 
escasso conhecimento 
e divulgação pública 
dessas realizações, 
sobretudo se vistas em 
conjunto.

Poetas Populares 
do Fado Tradicional
— Uma compilação 
de letras de fado e de 
notas biográficas dos 
seus autores. Um livro 
inserido na coleção 
Biblioteca do Fado da 
INCM, que nos leva a 
conhecer (ou recordar) 
toda a história do fado 
português.

Novas edições

Exercícios de Análise 
de Políticas Públicas
Um livro editado em 
parceria com o ISCTE 
IUL, com coordenação 
de Maria de Lurdes 
Rodrigues, que reúne 
exercícios de análise 
de políticas públicas 
realizados por alunos 
dos cursos de mestrado 
e de doutoramento em 
Políticas Públicas.

Dicionário de 
História Empresarial 
Portuguesa Séculos 
XIX e XX - Volume II 
–Seguradoras
Uma obra editada 
em parceria com a 
UAL – Universidade 
Autónoma de Lisboa.

Ainda dirigido aos 
leitores mais pequenos, 
foi também publicado 
Uma Aventura no 
Reino de Poseidon, 
um livro infantil sobre 
arqueologia náutica e 
subaquática da costa 
portuguesa, com 
textos de Joana Paz e 
ilustrações de Danuta 
Wojciechowska, 
editado em parceria 
com o Museu Nacional 
de Arqueologia.



FORMAÇÃO

O Plano de Formação para 2014 (PF 2014) foi 
aprovado pelo Conselho de Administração. Este 
foi concebido tendo por base o desenvolvimento de 
projetos formativos que incluam o maior número 
possível de colaboradores/as, estando as horas 
de formação e qualificação distribuídas de forma 
equitativa, de molde a rentabilizar todos os recursos 
disponíveis para a concretização do Plano/2014.

As áreas temáticas abrangidas vão desde o 
desenvolvimento organizacional e pessoal, 
passando pela segurança, incluindo a área de 
SHST, assim como por diversos projetos na 
área técnica e das tecnologias de informação. 
São 66 projetos formativos que visam treinar 
competências, fornecer técnicas e desenvolver 
as capacidades dos colaboradores/as, dando 
continuidade a muitos dos projetos iniciados com 
o Plano de Formação do ano anterior. Nessa linha, 
no corrente ano, vai ter lugar mais uma formação 
de treino em liderança, designada “O Todo, Maior 
que a Soma das Partes”, desta vez destinada às 
chefias de divisão.

Na área das tecnologias de informação além do 
abrangente curso de segurança da informação, 
ministrado em formato à distância (e learning), 
serão também desenvolvidos programas de 
formação para áreas técnicas (adobe e coreldraw). 
Dando ainda resposta ao requisito legal está 
prevista a participação dos membros das brigadas 
de 1ª intervenção em cursos de formação, inicial 
ou de reciclagem, de combate a incêndios e 
de socorrismo. O Plano de Formação pode 
ser consultado na intranet em http://intranet/
desenvolvimento/Paginas/Formacao.aspx.

FORMAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE
De acordo com as boas práticas e recomendações 
do Comité da Sustentabilidade decorreram 
já três sessões de sensibilização para a 
sustentabilidade, onde participaram, os monitores 
da sustentabilidade e os responsáveis das áreas.
Está previsto que, progressivamente, todos os 
trabalhadores da empresa participem nestas 
sessões.

CONVENÇÃO COM O HOSPITAL‑ESCOLA 
FERNANDO PESSOA EM GONDOMAR

Em fevereiro do corrente ano, entrou em vigor a 
convenção celebrada entre a INCM e o Hospital-
Escola Universidade Fernando Pessoa.

Trata-se de um hospital moderno, desenvolvido 
a partir de um conceito inovador, como uma 
unidade multifuncional de cuidados primários, 
secundários e terciários, prestados numa lógica 
pedagógica, exigida pela sua natureza de hospital-
escola para a formação e qualificação permanente 
de profissionais de saúde e pela humanização na 
relação terapêutica.

O Hospital Escola Fernando Pessoa disponibiliza 
todo o tipo de cuidados de saúde de forma 
integrada, desde consultas, meios auxiliares de 
diagnóstico, internamento, cirurgias e tratamentos 
especializados.

Apesar de recente, um número significativo 
de beneficiários já acedeu, no âmbito desta 
convenção, a cuidados de saúde prestados pelo 
Hospital.

Campanha Saúde da Mulher
Na sequência desta parceria, a INCM FOI 
convidada a participar numa iniciativa do Hospital 
destinada à problemática específica da Saúde da 
Mulher.

Esta iniciativa consistiu na disponibilização de 
1000 consultas gratuitas de aconselhamento da 
mulher no que concerne ao risco cardiovascular, 
ao cancro da mama, obesidade, desabituação 
tabágica e hipertensão.

A par disso foi também aberta a possibilidade 
de realização de sessões de promoção da saúde, 
especificas para a mulher, nas instalações das 
empresas.

A sessão na Contrastaria do Porto, de participação 
voluntária, teve lugar no dia 3 de abril, estando 
presentes cerca de 50% das mulheres que aí 
laboram.
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No passado dia 23 de março, faleceu o colega António José Jesus Dias. Há 32 anos que, com enorme 
dedicação, fazia parte dos quadros da INCM, exercendo as funções de operador de máquinas na Unidade 
Gráfica. A todos os familiares e amigos se apresentam as mais sentidas condolências.

óbito

protocolo com H SarahTrading

A INCM celebrou, no passado mês de fevereiro, 
um protocolo com a empresa H SarahTrading, a 
qual tem por objetivo estabelecer a ligação entre o 
cidadão o ciclo de recuperação têxtil promovendo 
a reutilização de materiais.

Este protocolo tem como finalidade a recolha, 
triagem e encaminhamento de bens usados como 
sejam roupa, calçado, brinquedos e têxteis lar, que 
os trabalhadores da INCM entendam doar, mesmo 
aqueles que já não reúnam condições de uso.

Os bens recolhidos serão organizados em categorias 
e reencaminhados, quer para instituições de 
solidariedade social, sendo que no caso da INCM foi 
escolhida a associação “O Moinho da Juventude”, 
na Cova da Moura, que presta apoio à população da 
comunidade onde está instalada, quer para países 
menos desenvolvidos.

Os materiais que não apresentem condições de 
utilização, serão reaproveitados para reciclagem têxtil.

Para o efeito foram colocados contentores de recolha, 
no edifício da Casa da Moeda, na Imprensa Nacional, 
bem como na Contrastaria do Porto.

Ao longo dos últimos anos, a disponibilização 
dos Programas de Ocupação de Tempos 
Livres, durante os meses de julho e agosto, tem 
significado uma mais-valia, tanto para todas as 
crianças/jovens que os frequentam, como para os 
trabalhadores, como fator decisivo na conciliação 
da vida profissional e familiar.

Neste sentido, em 2014, vão ser promovidos dois 
programas: OTL Praia (programa aberto) e OTL 
Cartaxo (colónia fechada), tendo as inscrições 
terminado no passado dia 19 de junho, com um 
número satisfatório de participantes e estando 
o início das atividades previsto para o dia 30 de 
junho.

Este ano, pela primeira vez, está a equacionar-se 
a possibilidade de ser disponibilizado um campo 
de férias a Norte, de molde a permitir uma maior 
participação dos filhos dos trabalhadores do 
Porto, bem como alargar a escolha de todos os 
interessados.

Programa OTL Verão 2014

FILIPA SOLIDÁRIO

Decorrente de parceria estabelecida entre a INCM 
e o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, 
decorreu no passado mês de fevereiro, entre os dias 
17 e 21, uma Campanha de Recolha de Fraldas.

Esta iniciativa permitiu melhorar a capacidade 
de resposta a uma das maiores necessidades da 
“Residência de Velhinhos de Campolide”, tendo sido 
doados pelos trabalhadores da INCM, um total de 
20 pacotes de fraldas, o que perfaz mais de 350 unidades.

No âmbito do desenvolvimento da sua política de 
responsabilidade social externa, a INCM associar-se-á 
a futuras ações de solidariedade promovidas por esta 
escola, as quais serão previamente divulgadas.

RASTREIO DE DOENÇAS PULMONARES

O rastreio voluntário de doenças pulmonares 
teve uma adesão significativa por parte dos 
trabalhadores, tendo sido realizados 294 rastreios 
no edifício da Casa da Moeda e 110 na Imprensa 
Nacional.

Estão já a ser disponibilizadas, pelo Centro 
de Diagnóstico Pneumológico de Lisboa, as 
microrradiografias e respetivos relatórios, os quais 
são apreciados pela medicina do trabalho.
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prole
Estão de parabéns os 
nossos colegas pelos 
nascimentos de cinco 
lindas crianças:

Carla Marina Pinheiro 
Silva Vieira (QEL)

Margarida Sofia 
Carvalho Guerra (QEL)

Sandra Maria Poço 
Ramos (GCG)

Pedro Alexandre 
Miranda Cardoso 
(DCP)

Filipe Daniel Sousa 
Guerra (UMD)

aposentação
Maria Gracinda Lopes 
Sousa Rodrigues (DFG)

Iniciou o seu percurso na empresa 
em junho de 1976 e terminou em março 
de 2014.

Odete Maria Dias 
Coelho Perpétuo (DMK)

Lucinda Maria Baptista 
Machado Marreiros (UPB) 

Iniciou o seu percurso na empresa 
em julho de 1981 e terminou em maio 
de 2014.

Iniciou o seu percurso na empresa 
em janeiro de 1980 e terminou em junho 
de 2014.

Como vem sendo já habitual, assinalou-se, na 
última sexta feira de maio, o Desafio Ser Saudável 
na INCM.

Para esse dia foram organizadas um conjunto de 
iniciativas relacionadas com a adoção de hábitos 
de vida saudável.

Este ano, as ervas aromáticas, os seus benefícios 
para a saúde e respetiva utilização culinária foi o 
tema escolhido para alertar os trabalhadores para 
a necessidade de redução dos níveis de sal na 
confeção das suas refeições, em contraponto ao 
sabor intenso dessas ervas.

Para o efeito foi concebida e editada uma brochura, 
oferecida a cada trabalhador, em conjunto com 
dois vasos, um de manjericão e outro de alecrim, 
oferta que foi muito apreciada.

Tiveram ainda lugar dois workshops bastante 
participados, um na IN e outro na CM, sobre 
o stress, nomeadamente no local de trabalho e 
sobre a forma mais eficaz de minimizar as suas 
consequências.

DESAFIO SER SAUDÁVEL NA INCM 2014

Nos refeitórios, foi servida uma ementa 
especialmente saudável, mediante a confeção 
de receitas constantes do “Livro de Receitas 
Saudáveis”, oferecido em 2012 e de sobremesas 
com baixo teor de açúcar.
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Cicloturismo – Ciclismo ‑ BTT

Esta prática salutar nasceu no início dos anos 80, 
do século passado, no então Grupo Desportivo 
e Cultural dos Trabalhadores da Casa da 
Moeda pela iniciativa do nosso colega Eduardo, 
“impressor de offset”, que tinha iniciado a 
modalidade num grupo de Odivelas, localidade da 
sua residência. A ele se juntaram alguns colegas 
da altura. Casos de António Santos, Amílcar Brito, 
João Almeida,  Paulo e os irmãos Caracol.

«Recordo que, à época integrei algumas 
representações do GDCTCM, com participação 
em diversas provas, como por Ex: Circuito em 
Lisboa com concentração na Praça de Alvalade, 
este com a participação do grande campeão Alves 
Barbosa, circuito em Odivelas com passagem 
pelo Cabeço de Montachique, circuito Estádio 
Nacional - Porto Salvo com passagem pela violenta 
subida de Barcarena para Laceia, e muitas outras 
participações.
Como curiosidade, refiro que fazia o treino 
conjuntamente com o nosso colega António José 
Caracol, no percurso diário das nossas casas para 
o trabalho na Casa da Moeda. 
Para comprovar a época de atividade, possuo uma 
medalha da modalidade de cicloturismo entregue 
por ocasião do 7º aniversário de GDCTCM em 26 
de Novembro de 1983.» – Relembra Amilcar Brito.

Com a criação de um único grupo na INCM a 
modalidade desapareceu fruto das aposentações 
de alguns dos seus elementos. “Renasceu” a 
vontade do desporto de “duas rodas” e em Julho de 
2013 é constituída uma secção, no GDCTINCM, 
que neste momento é composta por 15 elementos. 
Está mais vocacionada para provas de BTT, apesar 
de alguns elementos também participarem em 
provas de estrada.

No ano de 2103 participou em 3 provas de BTT: 
em 1 de Setembro na 3.ª Rota do Marquês, na 
freguesia de Barcarena, em Oeiras; em 15 de 
Setembro no Bike Day Vodafone - Maratona BTT 
de Lisboa e ainda na VII Maratona de BTT do 
Pinhal Novo/Arrábida, realizada a 27 de Outubro.

Participou ainda, em 21 de Setembro, na iniciativa 
Duas Margens, Duas Rodas que ligou Lisboa a 
Almada, e em 24 de Novembro no III Festival 
da Bicicleta Solidária com o intuito de angariar 
géneros alimentares para instituições de 
solidariedade social.

No dia 20 Setembro o GDCTINCM participou 
pela segunda vez na iniciativa do dia de bicicleta 
para o emprego à qual aderiram 88 instituições. 
A iniciativa teve uma adesão de mais de uma 
dúzia de colegas que nesse dia optaram por se 
deslocarem para empresa nas suas bicicletas. No 
dia 25 de Outubro foram entregues os diplomas de 
participação, numa cerimónia no Martim Moniz, 
organizada pela Câmara Municipal de Lisboa.

Para além da vertente competitiva os membros 
da secção encontram-se regularmente ao fim de 
semana para treinos conjuntos ou simplesmente 
numa vertente de lazer.

Durante o ano de 2013 foram solicitados 
orçamentos a várias firmas especializadas na 
confeção de equipamentos desportivos. Foi 
selecionada a empresa Cofides que neste momento 
está a ultimar a entrega dos mesmos.

No ano de 2014 pretendemos participar entre 12 
a 15 provas, preferencialmente na zona da grande 
Lisboa, por motivos de contenção de custos.
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a arte
de quem trabalha

«Leite materno

Palavras proibidas soando roucas
mortas à nascença no canto da boca
como filhos regurgitando fome
no leite materno seca o homem
peca de língua afiada sucumbindo
no peito que dá vida
nascem filhos
alimenta-os
dá-lhes amor e mais porrada
afoga-te na taça de vinho
encarna-te
vende o sangue que te sorvem
do teu suor destila o sal
e humedece a terra
que prenhe de ti
até às entranhas
estende a língua
para te lamber.»

in Transparências
e outros anexos,
de Arnaldo Saldanha Abreu

Arnaldo Abreu entrou para a INCM, em maio 
de 1993, para a secção de Planeamento da IN 
que chefiou de 2005 a 2013. Presentemente, está 
colocado no CGQ da UPB, onde, de alguma forma, 
está ligado à edição de livros.

«Tive o privilégio de aprender artes gráficas com 
quem nesta casa era gráfico de formação e fez 
escola.» O que lhe foi muito útil para a publicação 
do livro Transparências e outros anexos que agora 
lançou em edição de autor. «Escrevi, paginei, revi 
e fiz o design da capa que tem um fotograma de 
um amigo», sublinha Arnaldo Abreu, para quem «a 
escrita não é um hobby, é uma necessidade e uma 
paixão tal como a leitura da qual é indissociável». 

«Sempre escrevi poemas. Não tenho disciplina. 
Posso estar um mês sem escrever, como posso 
escrever de forma compulsiva durante um mês. 
Escrever é um acto solitário que ganha forma nas 
noites que se prolongam pelas madrugadas de 
sábado e de domingo.»

Em 2004, começou a publicar os seus textos num 
blog e, em 2009, passou a publicá-los no facebook, 
assinados por um alter-ego. 

No final de 2009, concorreu com um conto para 
uma antologia (publicada pela Pastelaria Studios, 
em março de 2010) e que foi escolhido como um 
dos três melhores textos, tendo como prémio da 
editora a realização de um filme para um dos seus 
poemas, e, em junho de 2012, participou com outro 
conto noutra colectânea da mesma editora.

Em agosto de 2013, a revista eisFluências elegeu-o 
autor do mês, publicando dois contos e dois poemas 
e, em outubro de 2013, publicou outro conto.

Em abril de 2012, no audioblog Estúdio Raposa, 
o radialista Luís Gaspar declama um dos 
seus poemas. Em Março de 2014, uma nova 
declamação é disponibilizada no mesmo local. 

Em abril de 2014, a revista TriploV aceita e publica 
uma seleção de dez poemas.

Neste momento, Arnaldo Abreu está a organizar 
um livro de contos e pretende lançar-se na escrita 
de uma peça de teatro que gostava de ver levada à 
cena pelo nosso grupo de teatro. 

«Transparências e outros anexos são uma selecção 
de poemas e de mais alguns textos escritos nos 
últimos quatro anos. São os meus exercícios de 
percepção poética das impressões da escrita. 
Seguem uma linha conceptual como uma pequena 
narrativa. As opiniões têm sido muito boas, quase 
todas referem uma segunda ou terceira leitura, 
assim como a tomada de uma opinião que em 
alguns casos difere da minha, o que muito me 
satisfaz pois é indicativo de uma escrita pragmática 
e provocadora. Fica o convite para me visitarem, 
em https://www.facebook. com/ar.n.abreu e no 
meu blog em http://apercepcaoda transparencia.
blogspot.pt/, para conhecerem a minha escrita e, 
eventualmente, para decidirem sobre a aquisição do 
meu livro. Obrigado.»
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INCM renova 
certificação 
da MasterCard

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

Depois de uma 
rigorosa avaliação, a 
MasterCard confirmou 
que o dispositivo de 
segurança da INCM 
está em conformidade 
com os requisitos de 
segurança física e 
lógica da indústria 
do setor e emitiu 
o correspondente 
certificado de 
conformidade, válido 
até 30 de abril de 2015.

De acordo com esse 
certificado, além da 
produção, codificação 
e personalização de 
cartões bancários, 
a INCM tem o aval 
da MasterCard para 
codificar e incorporar 
chips nos mesmos e 
ainda para realizar a 
sua expedição.

Os laboratórios das 
Contrastarias de Lisboa 
e do Porto renovaram 
a sua acreditação pelo 
Instituto Português de 
Acreditação (IPAC), de 
acordo com a NP EN 
ISO/IEC 17025:2005 
– Requisitos gerais 
de competência 
para laboratórios de 
ensaio e calibração, 
que reconheceu a 
competência técnica 
dos mesmos em 
todos os critérios 
estabelecidos.

Este reconhecimento 
surge após os 
laboratórios das 
Contratarias 
terem «passado 
com distinção» na 
última auditoria, 
não tendo sido 
detetadas quaisquer 
não-conformidades 
nem apontadas 
oportunidades de 
melhoria/observações, 
tanto no Porto como 
em Lisboa.

Os laboratórios 
das Contrastarias 
encontram-se 
acreditados pelo IPAC 
para as diferentes 
análises de ligas de 
metais preciosos, bem 
como para latões, 
bronzes e cuproníqueis, 
que são as ligas das 
principais moedas 
atuais.

Laboratórios 
das contrastarias 
renovam 
acreditação 
do IPAC

Foi apresentada no 
dia 26 de junho na 
Cordoaria Nacional a 
moeda comemorativa 
dos 100 anos da 
Aviação Militar, a 
cerimónia contou com 
a presença do Chefe 
de Estado Maior da 
Força Aérea, General 
José Pinheiro, do 
presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, 
Fernando Rosa, com 
ao Presidente da 
Comissão Histórico 
Cultural da Força 
Aérea, Tenente General 
Mimoso e Carvalho 
e com o Presidente 
do Conselho de 
Administração António 
Osório. 

A moeda de 2,50 
Euro é da autoria de 
José Simão e realça 
a história da aviação 
militar, evocando no 
anverso os pioneiros 
da aviação, com um 
hidroavião a sobrevoar 
o mar, e, no reverso, um 
caça F16 a sobrevoar 
a terra em missão, 
duas faces, passado e 
presente, interligadas 
pela trajetória das 
aeronaves.

Apresentação 
da Moeda 
dos 100 Anos 
da  Aviação 
Militar

Foi assinado no dia 
1 de julho na Casa 
da Moeda um acordo 
de intenções para 
o fornecimento de 
serviços referentes 
ao desenvolvimento 
e instalação de um 
serviço de registo e 
submissão de atos, 
sistema de edição e 
publicação eletrónica 
do jornal oficial da 
República de Timor-
Leste, entre a Secretaria 
de Estado do Conselho 
de Ministros de Timor-
Leste e a INCM.

Este acordo resulta de 
um convite endereçado 
à INCM pela Secretaria 
de Estado do Conselho 
de Ministros de Timor-
Leste no seguimento 
do protocolo de 
cooperação assinado 
em outubro de 
2013 e que prevê 
a colaboração das 
duas entidades no 
desenvolvimento de 
serviços associados à 
edição e publicação do 
jornal oficial.

ASSINADO ACORDO 
ENTRE A INCM 
E TIMOR‑LESTE
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INCM e Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre prolongam acordo 
de cooperação

No dia 27 de março, a Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda (INCM) e a Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), de 
Espanha, assinaram uma adenda que prolonga por 
mais quatro anos o acordo de cooperação celebrado 
entre as duas instituições em junho de 2010.

Aquele acordo estabelece a colaboração e a 
participação em projetos conjuntos nas áreas 
de produção e comercialização de moedas 
comemorativas, de produção de suportes 
gráficos e documentos de segurança, e de 
segurança lógica, associada aos documentos de 
identificação eletrónicos e à emissão e validação 
de certificados digitais, assim como a investigação 
e o desenvolvimento em todas essas áreas de 
atividade.

Além da assinatura da renovação do acordo, 
o encontro entre os responsáveis da INCM e 
a delegação da FNMT-RCM, liderada pelo seu 
presidente, Jaime Sánchez Revenga, permitiu 
efetuar um balanço das iniciativas realizadas e 
preparar o desenvolvimento de novos projetos.

Da colaboração entre as ambas instituições já 
resultaram várias realizações, com destaque para a 
emissão conjunta das moedas comemorativas dos 
20 anos de Adesão às Comunidades Europeias 
e do XXV Aniversário da Adesão de Portugal e 
Espanha à União Europeia.

«A Degolada» premiada
pelo Fórum dos Numismatas

O Fórum dos Numismatas atribuiu o primeiro 
prémio na categoria de Melhor Moeda 
Comemorativa Portuguesa de 2013 à moeda 
«A Degolada» de D. Maria II, no âmbito do Euro 
Revelações, que elege anualmente as melhores 
emissões numismáticas em euros do ano anterior.

A entrega do prémio e do respetivo diploma 
decorreu no dia 22 de fevereiro, nas instalações 
da Casa da Moeda, e contou com a presença de 
representantes do Fórum dos Numismatas.

Com «A Degolada» termina a série «Tesouros 
Numismáticos Portugueses», que recria cinco dos 
mais belos exemplares em ouro da numismática 
portuguesa, pelo seu significado, importância 
histórica e económica e pela sua raridade.

INCM lamenta desaparecimento 
de Vasco Graça Moura

INCM PARTICIPA NO SMARTCARDS 2014

A INCM manifesta o seu pesar pelo 
desaparecimento de Vasco Graça Moura, 
figura incontornável da cultura portuguesa e 
administrador da empresa de 1979 a 1989, que 
faleceu, com 72 anos, no dia 27 de abril.

Vasco Graça Moura distinguiu-se no campo das 
letras, enquanto poeta, ensaísta, romancista, 
cronista e tradutor de obras literárias, e também na 
esfera pública, como político e enquanto dirigente 
e administrador de várias instituições.

Agraciado com o Prémio Pessoa e com a Grã-Cruz 
da Ordem de Sant’Iago da Espada, entre outras 
distinções, Vasco Graça Moura foi responsável 
pela dinamização da política editorial da INCM 
durante o tempo em que exerceu as funções de seu 
administrador.

A INCM participou no SmartCards 2014, a 12.ª 
edição do Congresso Anual de Cartões e Meios 
de Pagamento, um evento organizado pela IFE 
(International Faculty for Executives), que se 
realizou nos dias 4 e 5 de junho.

A INCM foi um dos patrocinadores do SmartCards 
2014 e esteve também presente no evento com 
um stand de divulgação de produtos associados a 
cartões poliméricos.
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