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NÚMERO 2000/CEP.1172 
Number  

O Sistema de Gestão da Qualidade da 
The Quality Management System of 

IMPRENSA NACIONAL – CASA DA MOEDA, S.A. 
Avenida António José de Almeida 

1000-042 LISBOA 
PORTUGAL 

e dos locais apresentados em anexo 
and the sites specified in annex 

implementado em toda a atividade exercida pela INCM nas suas diversas áreas de negócio, em concreto: (I) na área da moeda, a produção de moeda corrente e 
de coleção, medalhas, fichas paramonetárias, selos brancos, objetos de arte em metal e demais produtos similares; (II) na área gráfica, a produção de produtos 

gráficos tradicionais e de segurança, cartões poliméricos, passaportes, selos de autenticação e legitimação, cadernetas, personalização de documentos, 
produção de hologramas, valores postais e outros produtos similares; (III) na área de publicações oficiais, a edição do Diário da República, a elaboração 

produtos jurídicos de valor acrescentado e a criação de atributos profissionais; (IV) edição de livros e demais obras de relevante interesse cultural e outros 
produtos similares; (V) na área das contrastarias, a prestação de serviços oficiais de contrastaria, a marcação a laser e serviços de formação, no âmbito dos 

metais preciosos, entre outras atividades similares, atividades de fiscalização, instrução de processos contraordenacionais e aplicação de respetivas coimas e 
sanções acessórias, ainda (VI) comercialização dos produtos e serviços na rede de lojas da INCM, cumpre os requisitos da norma 

implemented in the all the activity carried out by INCM in its various business areas, namely: (I) in the currency area, the production of currency and collection, medals, tokens, white stamps, art objects in metal and other 
similar products; (II) in the graphic area the production of traditional and security graphic products, polymer cards, passports, authentication and legitimacy stamps, notebooks, personalization of documents, hologram 
production, postal cards and other similar products; (III) in the publishing area of the Diário da República, the elaboration of value-added legal products and the creation of professional attributes; (IV) In the edition of 

books and other works of relevant cultural interest and other similar products; (V) in the area of contrasts, the provision of official contrasting services, laser marking and training services in precious metals, among other 
similar activities, inspection activities, investigation of administrative proceedings and application of the respective fines and accessory sanctions, and (VI) the marketing of products and services in INCM's network of 

stores, meets the requirements of the standard 

NP EN ISO 9001:2015 
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ANEXO AO CERTIFICADO NÚMERO 2000/CEP.1172 
Annex to the Certificate Number   

 

Este certificado contempla os locais certificados da IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A. 
This certificate contemplates the sites of 

Armazém da Póvoa de Santa Iria 
Póvoa de Santa Iria Warehouse 

Avenida Casal da Serra, 21 
2625-085 PÓVOA DE SANTA IRIA - PORTUGAL 

Armazém de Vialonga 
Vialonga Warehouse 

Armazém em Vialonga - Rua do Aqueduto, 8 
2625-577 VIALONGA - PORTUGAL 

Contrastaria de Gondomar 
Gondomar Assay 

Edifício Goldpark Gondomar,  
Rua Parque Tecnológico, S/N 

4420-330 GONDOMAR - PORTUGAL 
 

Contrastaria do Porto 
Oporto Assay 

Rua do Visconde de Bóboda 
4000-109 PORTO - PORTUGAL 

Imprensa Nacional 
National Press 

Rua da Escola Politécnica, 135 
1250-100 LISBOA - PORTUGAL 

Loja da Biblioteca Nacional 
Biblioteca Nacional Store 

Campo Grande, 83 
1749-081 LISBOA - PORTUGAL 

 

Loja de Coimbra 
Coimbra Store 

Rua Visconde da Luz, 94, 96 e 98 
3000-414 COIMBRA - PORTUGAL 

Loja de Lisboa 1 (Imprensa Nacional)  
Lisbon 1 Store (National Press) 

Rua da Escola Politécnica, 137 
1250-100 LISBOA - PORTUGAL 

Loja de Lisboa 2 (Filipa de Vilhena)  
Lisbon 2 Store (Filipa de Vilhena) 

Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 e 12-A 
1000-136 LISBOA - PORTUGAL 

 

 Loja do Porto  
Oporto Store 

Praça de Gomes Teixeira (Leões), 1 a 7 
4050-290 PORTO - PORTUGAL 
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