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Celebrar o futuro
Nesta edição especial do Matriz, dedicada ao aniversário da INCM, damos
conta de alguns acontecimentos recentes que vão ter importância e projeção
no futuro da empresa, com destaque para o estabelecimento da nova Rede
de Inovação através da assinatura de protocolos de parceria com sete
instituições do mundo académico, científico e tecnológico, que teve lugar no
salão nobre da Casa da Moeda, no dia 1 de julho, ocasião aproveitada para
anunciar a criação do Prémio Inovação INCM – Novos Produtos e Serviços.
Ainda «de olhos postos no futuro», damos igualmente destaque ao concurso
e à exposição «Desenhar a Moeda», que envolveu centenas de crianças e
jovens do município de Setúbal e cujo tema foi precisamente «O Futuro»,
uma iniciativa pedagógica, didática e de grande proximidade com a
comunidade que pretendemos replicar noutras cidades do país nos próximos
anos.
Esta iniciativa, dirigida sobretudo ao público infantojuvenil e às escolas, deu
ainda origem ao livro Cara ou Coroa? Pequena história da moeda, a primeira
edição INCM/Museu Casa da Moeda, apresentada no dia da inauguração da
exposição.
Como não podia deixar de ser, damos também a conhecer as iniciativas que
vão assinalar estes 44 anos de existência da INCM, um percurso construído
e consolidado, ao longo do tempo, graças ao esforço e dedicação de todos
quantos compõem o universo da empresa.
É importante lembrar o passado e refletir sobre o caminho percorrido, que
assumimos com orgulho, mas queremos, neste aniversário, vislumbrar
sobretudo o futuro e perceber de que forma a INCM poderá continuar a
assumir um papel relevante na sociedade e a responder aos desafios do
mercado com uma oferta de produtos e serviços seguros, inovadores e de
qualidade.
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Hoje
comemoramos
o aniversário
da INCM

Completam-se hoje 44 anos desde que
a Imprensa Nacional e a Casa da Moeda,
duas instituições centenárias, se fundiram
para dar origem a uma só empresa e, assim,
prestar um melhor serviço aos cidadãos,
à Administração Pública e às empresas.
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Foto: Anabela Carreira

ste ano, à semelhança dos anteriores, a efeméride será assinalada
por toda a empresa, no entanto, o palco principal das comemo‑
rações vai ser o edifício da Imprensa Nacional, onde terão lugar
várias iniciativas.
A partir das 15 horas, no espaço das oficinas dos Acabamentos
Gráficos da Imprensa Nacional, tem início a cerimónia evocativa
do 44.º Aniversário da INCM, com a intervenção de um dos administradores
e com a entrega de diplomas e emblemas aos trabalhadores que completam
20 e 30 anos de serviço, distinguindo dessa forma o seu percurso profissio‑
nal e a sua contribuição para a vida da empresa.
A encerrar a cerimónia, após o discurso do presidente do conselho de admi‑
nistração, realiza-se o concerto de jazz do Salvador Sobral Quarteto, com a
voz e o talento de Salvador Sobral, acompanhado por Júlio Resende, no pia‑
no, André Rosinha, no contrabaixo, e Bruno Pedroso, na bateria.
Com créditos já provados na cena musical portuguesa, Salvador Sobral vi‑
veu e estudou nos Estados Unidos e em Barcelona, onde desenvolveu vários
projetos musicais. Excuse Me, o seu disco de estreia, é o resultado dessas
viagens e das influências que o cantor recebeu das suas inspirações musi‑
cais, que partem do jazz para o mundo, e que hoje vamos ter oportunidade
de ouvir na Imprensa Nacional.
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À semelhança de anos anteriores, neste dia
de aniversário da INCM realizam-se várias vi‑
sitas guiadas às diferentes áreas da empresa,
designadamente à Unidade de Contrastarias, à
Unidade Gráfica e à Unidade de Moeda, que, por
serem áreas de acesso condicionado, suscitam
sempre grande curiosidade.
Estas visitas são abertas a todos os trabalhadores,
mediante inscrição, dando assim oportunidade
de conhecer melhor o trabalho que é desenvolvi‑
do pelos colegas.
Como não podia deixar de ser, a fatia de bolo de
aniversário não vai faltar e é oferecida, juntamente
com a refeição deste dia, nos refeitórios da
empresa.
Trabalhadores distinguidos
30 anos de carreira
José Canoilas Silva (UGF)
Maria Celeste Silva (UCO)
Isabel Faustino Lopes (UCO)
Manuel Silva Ferreira (UCO)
Manuel Loureiro Marques (SLG)
Elisa Pinto Alves (UCO)
Elisio Sousa Martins (UCO)
Maria Cardoso Nogueira (UCO)
Jorge Barbosa Castro (UCO)
Vitor Marques Santos (UGF)
Pedro Afonso Martins (UPB)

20 anos de carreira
Maria Rosário Pardal (DCP)
Carlos Costa Caldeira (UGF)
Pedro Ramos Costa (UGF)
Pedro Leonardo Canto (UGF)
Cristina Pereira Valente (UCO)
Anabela Ribeiro Nunes (UCO)
Filipe Silva Pereira (UGF)
Ricardo Costa Alves (DFI)
Manuel Jorge Leitão (UGF)
Carla António Mendes (UGF)
Benedita Topa Raposo (UCO)
Paulo Santos Mesquita (UCO)
Vasco Rocha Ferreira (UGF)
Pedro Santos Costa (DEL)
Luís Salgueiro Matos (DEL)
Sérgio Bicho Cristóvão (UGF)
Fernando Zegre Saragaço (UGF)
Miguel Gomes dos Santos (UGF)
Paulo Antunes Ferreira (UGF)
Ana Paula Cardoso (DCM)
Fernando Cabaço Loureiro (UGF)
António Conceição Nunes (UGF)
Bárbara Vasconcelos Serrano Santos (UCO)
Sérgio Ferreira Guilherme (UGF)
Ana Ferreira Marques (DCM)
Cidália Fidalgo Dias (UPB)
Cláudia Bernardo Lima (UPB)
Cláudia Pereira Vivas (UPB)
Maria Odete Domingas (UPB)
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INCM amplia
a sua Rede de Inovação

A assinatura de protocolos com sete
instituições do mundo académico, científico
e tecnológico, no dia 1 de julho, veio alargar
o número de parceiros externos que
integram a Rede de Inovação da INCM.

A

s Universidades Aberta, de Coimbra, do Algarve e do Minho, a
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa, o IDMEC (Instituto de Engenharia Mecânica), do Insti‑
tuto Superior Técnico, e o INESC TEC (Instituto de Engenharia
de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência) do Porto
são os novos parceiros estratégicos da INCM para a inovação.
A adesão a esta rede colaborativa, vocacionada sobretudo para a promo‑
ção de atividades e projetos de investigação, desenvolvimento e inovação
(ID&I), foi formalizada no salão nobre da Casa da Moeda e contou com a pre‑
sença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
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Estes novos acordos de parceria preveem, entre outras ações, a identificação
de novas técnicas, materiais, produtos, serviços, processos ou métodos de
fabrico, a realização de projetos de desenvolvimento conjunto de iniciativas
de ID&I, o estabelecimento de uma rede de intercâmbio de informação, a
organização conjunta de fóruns, workshops ou visitas aos estabelecimentos
e infraestruturas das partes e a formalização de consórcios ou outras formas
de associação, tendo em vista a realização de projetos a submeter conjunta‑
mente a mecanismos de financiamento nacional ou comunitário.

Prémio Inovação INCM
Após a assinatura dos novos acordos de parceria, foi anunciada a criação do
Prémio Inovação INCM – Novos Produtos e Serviços, uma iniciativa que se
pretende venha a ser realizada anualmente e que visa selecionar e recompen‑
sar ideias que possibilitem a criação de novos produtos e serviços da empre‑
sa, tendencialmente em áreas de atividade que integram o seu objeto social.
Este Prémio é aberto, exclusivamente, a investigadores das entidades que
integram a rede de parceiros externos da INCM, que poderão apresentar as
suas candidaturas até 30 de setembro do corrente ano.
As candidaturas serão avaliadas por um júri composto pelo professor José
Ramalho Fontes, da AESE Business School, que preside, pelo professor Luís
Lages, da Universidade Nova de Lisboa, pelo consultor Nuno Guerra Santos,
pelo coordenador do Comité de Desenvolvimento de Novos Produtos e Inter‑
nacionalização da INCM e pelo coordenador do Comité de Inovação da INCM.
Depois de analisar as ideias a concurso, o júri selecionará três ideias fina‑
listas, a divulgar no dia 31 de outubro. Essas três ideias serão apresentadas
publicamente no dia 16 de novembro, data em que será também anunciada
a ideia vencedora.
O prémio a atribuir à ideia vencedora é de € 10 000 , podendo ser atribuí‑
dos ainda mais dois prémios no valor de € 5 000 , caso as restantes ideias
finalistas reúnam mérito suficiente.
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A inovação como eixo
estratégico
A INCM tem dado provas de saber inovar, melho‑
rar processos e criar novos produtos e serviços,
aproveitando o seu know-how e as suas compe‑
tências tecnológicas, no entanto entendeu que
era necessário reforçar os mecanismos e procedi‑
mentos já existentes e, ao mesmo tempo, dar um
«novo fôlego» à sua cultura de inovação.
A aprovação da Estratégia para a Inovação e a
criação do Comité Estratégico de Inovação, em
janeiro deste ano, consolidou o enquadramento
organizativo e os processos de gestão da inova‑
ção, para que esta possa ser estruturada, «indus‑
trializada» e integrada como um dos principais
eixos estratégicos da INCM, a par da qualidade e
da segurança.
No plano externo, o modelo preconizado assen‑
ta na interação com universidades, laboratórios,
centros tecnológicos e de investigação, startups,
analistas de tendências, investidores, fornecedo‑
res, clientes e outras entidades setoriais consi‑
deradas estratégicas, mediante a celebração de
acordos de parceria, criando assim uma Rede de
Inovação que visa a transferência e promoção de
conhecimentos, a gestão de ideias, a vigilância
tecnológica, a criatividade e o networking.
A Rede de Inovação da INCM é ainda suportada
por uma estrutura interna que trabalha, de forma
muito estreita, com as diversas unidades orgâni‑
cas da empresa e com os trabalhadores, organiza‑
dos em equipas, workshops e fóruns de discussão.
Esta aposta na inovação, com destaque para o
reforço e dinamização da rede colaborativa da
INCM, tem potencial para gerar, desde logo, van‑
tagens ao nível da competitividade, mas apresenta
também a virtude de lançar as bases para uma vi‑
são estruturada do futuro da empresa, contribuin‑
do assim para assegurar a sua sustentabilidade.
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Imaginar o futuro através
da moeda
O Futuro
do João é um
galo de Barcelos
eletrónico.

O Futuro
da Joana é um
cofre por
abrir.

O Futuro
da Jessica é
o tempo numa
ampulheta.

O Futuro
do Vítor tem
foguetões
e etês.

O Futuro
da Lara tem
flores no Sol e
na Lua.

O Futuro
da Luana tem
portas por
abrir.
O Futuro
do Marco
tem estrelas e
planetas.

O Futuro
da Matilde é
a reciclagem
e as energias
renováveis.

O Futuro
do Rui Pedro
é a energia
eólica.

O Futuro
do Martim
são as
crianças.

O Futuro
da Mariana
tem muitos
robôs.

O Futuro
do Vítor tem
janelas para
abrir.

No Futuro
da Nicole as
crianças brincam
na Lua.

O Futuro
da Catarina
tem visitantes
de outros
planetas.

Cerca de 900 crianças de 8 escolas
do  concelho de Setúbal responderam ao
desafio da INCM — desenhar uma moeda
de coleção comemorativa tendo como tema
«O Futuro».
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D

esenhar a Moeda — «O Futuro» é o nome do concurso promovido
pela INCM, em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal
(CMS), junto dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
deste município, com o objetivo de criar o desenho para uma
moeda de coleção comemorativa, a integrar o Plano Numismá‑
tico de 2017.
Esta é uma iniciativa que a INCM pretende realizar de forma periódica, mobi‑
lizando as escolas de várias cidades do país, para assim sensibilizar as crian‑
ças e os jovens para a dimensão cultural, patrimonial e artística da moeda
e, ao mesmo tempo, despertar o interesse pelo colecionismo numismático.
Entre as várias propostas remetidas pelos «pequenos artistas», o júri, com‑
posto pela historiadora de arte Raquel Henriques da Silva, pelo ilustrador
André Letria, pelo escultor Rui Vasquez, pelo vogal do conselho de admi‑
nistração da INCM Rodrigo Lucena e pela chefe da Divisão de Educação da
CMS, Celeste Paulino, elegeu o desenho da autoria de Martim Estanislau,
aluno da Escola Básica de Azeitão.
Raquel Henriques da Silva justificou a escolha do vencedor dizendo que o
jovem Martim, de 12 anos de idade, «desenhou e escreveu, num jogo eficaz
que reforça a letra com o traço, e o traço com a letra. Obliterou o presente,

Esboço da moeda a emitir em 2017 feito com base no desenho vencedor, da autoria de Martim Estanislau, da Escola Básica de Azeitão.
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explicando o que foi o passado, e enunciando o que será o futuro: mais eco‑
lógico em todas as aceções do termo, mais feliz portanto».
Quanto ao concurso promovido pela INCM, a historiadora de arte afirmou
que «a iniciativa é um comovente contributo, usando o dinheiro para dese‑
nhar e sonhar». «Trata-se, creio eu, de uma bela iniciação à arte, à economia
e à vida», concluiu Raquel Henriques da Silva.
Martim, que vai ver o seu desenho cunhado numa moeda de coleção com o
valor facial de 5 euros, a emitir em 2017, recebeu ainda um prémio monetá‑
rio no valor de 2000 euros e a sua escola recebeu um prémio de 1500 euros.
A grande qualidade dos trabalhos apresentados levou o júri a atribuir ainda
duas menções honrosas a Túlio dos Reis, da EB+S Ordem de Sant’Iago, e a
Beatriz Pereira, da EB de Azeitão, que receberam também um prémio mone‑
tário, e sete menções especiais, entregues a Matilde Rocha, da ES Sebastião
da Gama, Bruno Santos, Rúben Malvestio e Rui Manuel Pedro, da EB+S Or‑
dem de Sant’Iago, Sabrina Freire, da EB+S Lima de Freitas, João Rafael Soi‑
las, da ES Dom Manuel Martins, e Daniel da Mata, da EB de Azeitão.
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Concurso dá origem a exposição

O

s desenhos distinguidos fazem parte de uma lista de 84 traba‑
lhos selecionados pelo júri para integrar a exposição «Dese‑
nhar a Moeda», que foi inaugurada no dia 1 de junho, logo após
a entrega de prémios, e que esteve patente até dia 3 de julho na
Galeria Municipal do Banco de Portugal, em Setúbal, integrada
no programa da Festa da Ilustração.
Durante a inauguração da exposição, Rui Carp, presidente do conselho de
administração da INCM, afirmou que a iniciativa pode ser um passo impor‑
tante para dar um novo impulso ao colecionismo numismático, frisando que
é necessário «fazer com que os jovens não olhem apenas para a moeda como
objeto que serve para comprar alguma coisa. A cunhagem da moeda é, sem
dúvida, um serviço público essencial para os cidadãos e para a vida em socie‑
dade, mas possui também um valor simbólico e cultural muito significativo».
Por sua vez, a presidente da CMS, Maria das Dores Meira, felicitou os alunos
«pela participação e pela qualidade dos trabalhos», que «mostraram, uma
vez mais, que há muito talento no concelho». «Quisemos com esta iniciativa
cruzar o universo escolar com a sensibilização para a riqueza cultural, patri‑
monial e artística da moeda. Pelos resultados que hoje aqui temos, podemos
dizer, sem qualquer dúvida, que o conseguimos, o que é particularmente gra‑
tificante e indiciador do sucesso que este concurso terá no resto do país»,
frisou a presidente da autarquia de Setúbal.

14  BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.

Durante o evento, houve ainda lugar à apresen‑
tação do livro Cara ou Coroa? Pequena história
da moeda, a primeira edição INCM/Museu Casa
da Moeda, feita em parceria com o Museu do Di‑
nheiro e a editora Pato Lógico, que procura dar
a conhecer todos os âmbitos da numismática ao
público infantojuvenil, com texto de Ricardo Hen‑
riques e ilustrações de Nicolau.
Depois de Setúbal, a exposição «Desenhar a
Moeda» segue para o Museu do Dinheiro, em
Lisboa, onde irá estar patente de 15 de julho a
10 de setembro deste ano.
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«Pessoas em paz, como
desejo para o futuro»
Martim Estanislau, o aluno vencedor, estava na
aula de Educação Visual quando o professor Silas
Figueiredo deu a conhecer o concurso e leu um
poema sobre o futuro para ajudar à inspiração dos
seus alunos.
«Foi depois de o professor ler o poema que tive
a ideia de desenhar de um lado da moeda pesso‑
as em guerra, a representar o passado, e do outro
lado pessoas em paz, como desejo para o futuro»,
contou o jovem, «muito feliz» por vencer o con‑
curso e ter a possibilidade de ver o seu desenho
ser cunhado numa moeda.

INCM nas escolas
Esta primeira edição do concurso, que envolveu
oito escolas do concelho de Setúbal, implicou um
trabalho de grande proximidade entre a INCM, a
autarquia, os professores e os alunos, que levou à
realização de várias sessões de divulgação sobre
a moeda, as emissões e o processo produtivo, em
cada um dos estabelecimentos de ensino.
Nestas sessões, os profissionais da INCM deram
igualmente a conhecer a história da empresa e a
sua importância para a sociedade e para o país,
fornecendo também informações sobre o tema e
o modo de participação no concurso.
Além dos pormenores técnicos constantes do re‑
gulamento, foi ainda explicado que a abordagem
ao tema «O Futuro» seria completamente livre,
em matéria de assuntos e técnicas de representa‑
ção, e que cabia aos docentes orientar o processo
criativo e a adequação de ferramentas e materiais
usados pelos concorrentes.

Foto: João Bordeira
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aniversário
4 julho
15h00
Cerimónia na imprensa nacional

Abertura — Intervenção de um membro
do Conselho de Administração
Entrega de diplomas de 20 e 30 anos
Encerramento — Presidente do
Conselho de Administração
Concerto de Jazz — Salvador Sobral Quarteto
Salvador Sobral — voz
Júlio Resende — piano
André Rosinha — contrabaixo
Bruno Pedroso — bateria

