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A longa história da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) confere-nos uma responsabilidade particularmente 
exigente perante a sociedade, que se traduz no compromisso de preservarmos o seu legado único e transmiti-lo às 
gerações futuras. Deste legado, composto por elementos materiais e imateriais, destacamos os nossos valores, que 
traduzimos num lema que nos guia permanentemente: «O Valor da Segurança». Este lema tem uma leitura mais 
estrita, associada aos produtos e serviços indispensáveis à sociedade que produzimos com rigorosos requisitos de 
segurança, mas tem também uma interpretação mais ampla, que se associa à relação de confiança que estabelece-
mos com os nossos stakeholders e que nos norteia permanentemente na construção do nosso futuro coletivo.

Os últimos anos foram vividos num cenário de grande instabilidade, assolados por uma pandemia com impactos 
dramáticos na saúde pública e com consequências igualmente severas na economia e na sociedade. A nossa vivên-
cia é cada vez mais afetada por fenómenos globais, decorrentes de crises ambientais e energéticas, de movimentos 
migratórios sem precedentes e de novas ameaças, designadamente sob a forma de cibercrimes. No momento em 
que escrevemos estas linhas, a Europa vê-se assolada por uma guerra de efeitos ainda imprevisíveis. A segurança 
e, num sentido mais amplo, a confiança continuam a ser absolutamente essenciais à sociedade, pelo que, passados 
vários séculos desde a fundação das instituições que dão origem à INCM, a nossa missão continua atual.

Para o cumprimento integral desta missão, desenvolvemos nos últimos anos um profundo processo de transfor-
mação, em grande medida assente na inovação e internacionalização, que já apresenta resultados significativos re-
presentados neste relatório que nos orgulhamos de tornar público. Criámos capacidades próprias de investigação e 
desenvolvimento e uma ampla rede colaborativa de inovação que nos permitiram o desenvolvimento de novos pro-
dutos e a melhoria da eficiência produtiva, com destaque para a crescente integração da gráfica de segurança com 
a segurança digital. Alargámos a nossa atuação a novas geografias, incrementando exportações e desenvolvendo 
projetos integrados de capacitação e fornecimento em mercados externos. Conseguimos, através de um total com-
promisso com os nossos clientes, iniciar uma recuperação da atividade ainda em contexto de pandemia, atingindo 
em 2021 um volume de negócios já próximo do apresentado em 2019 e um crescimento significativo face a 2020.

Este resultado só foi possível com o empenho de todos os trabalhadores da INCM, os quais, num ambiente muito 
desafiante, manifestaram que se guiam por valores comuns de serviço à sociedade. E a INCM, coletivamente, cor-
respondeu a esse esforço, reforçando a afirmação dos seus valores e das suas práticas na área da saúde e bem-estar, 
da igualdade, diversidade e inclusão, e da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, promovendo um am-
biente seguro e estimulante para os seus trabalhadores.

Reforçámos também neste período a nossa responsabilidade social, adicionando ao papel essencial que assumimos 
na promoção da língua e cultura portuguesas uma atuação cada vez mais proativa na colocação das nossas valên-
cias únicas ao serviço da resolução de problemas sociais urgentes. Assumimos, também, de forma mais intensa, o 
nosso compromisso com o ambiente, criando iniciativas internas marcantes na área da eficiência energética e da 
economia circular, e integrando iniciativas coletivas nas cidades em que operamos.

Para o futuro próximo perspetivamos a continuação da consolidação da nossa transformação e a retoma do ciclo de 
crescimento interrompido em 2019, suportando esta evolução na transição digital da sociedade e dos nossos clien-
tes, sem descurar os eixos de inovação e internacionalização que nos trouxeram até aqui. Hoje somos uma organi-
zação mais eficiente, resiliente e sustentável. As principais áreas em que atuamos, nomeadamente a identificação 
dos cidadãos, a produção de documentos seguros de viagem e a garantia da autenticidade de bens e serviços, serão 
críticas para a confiança que é essencial manter na sociedade e na economia.

Estamos conscientes do papel da INCM no desenvolvimento da sociedade e no crescimento de uma economia 
sustentável e inclusiva e renovamos o compromisso de prosseguir uma cultura organizacional de responsabilidade 
social onde a segurança e a confiança se mantêm como valores estruturais da história que estamos a construir.
É, portanto, com confiança, que continuamos a construir o nosso futuro.

Conselho de Administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda

CARTA ABERTA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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1�
IMPRENSA 
NACIONAL - CASA 
DA MOEDA
Acreditamos que o motor da sustentabilidade na INCM  
são as Pessoas. Por isso assumimos o compromisso de 
contribuir diariamente com ações sustentáveis para uma 
cultura organizacional promotora de segurança e confiança, 
de crescimento do negócio, de inovação e de transformação, 
ética e responsável. Preservamos o nosso legado histórico e, 
juntos, estamos empenhados em construir uma sociedade 
melhor. Das nossas equipas, para as gerações futuras.
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A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM), é uma sociedade anónima de capitais públicos, de-
tidos na totalidade pela Parpública, SGPS, S. A., resultante da fusão, em 1972, da Imprensa Nacional e da 
Casa da Moeda. Pela longa história das empresas que a originaram, a INCM é herdeira dos primeiros 
estabelecimentos industriais do País. A Casa da Moeda é talvez o mais antigo estabelecimento fabril do 
Estado português, com uma laboração contínua desde, pelo menos, o final do século xiii.

Na sua longa existência sempre desempenhou um papel e missão de enorme relevância para a socie-
dade, tendo a seu cargo a produção de bens e serviços fundamentais ao funcionamento do Estado por-
tuguês. Destacam-se, entre esses bens e serviços essenciais, a produção de documentos de segurança, 
como o Cartão de Cidadão ou o Passaporte, a autenticação de metais preciosos, a edição do Diário da 
República, a cunhagem de moeda corrente e de coleção e a publicação de obras fundamentais da língua 
e da cultura portuguesas.

Hoje é uma empresa voltada para o futuro que tem vindo a inovar e incorporar novas tecnologias na sua 
vasta gama de atividades, tornando-a capaz de responder aos novos desafios da transformação digital e 
fornecer ao Estado português, e a um vasto leque de organizações no mercado interno e externo, os mais 
modernos e seguros produtos e serviços a nível mundial.

É também hoje uma empresa parceira de universidades, centros de investigação, empresas e startups na 
procura de soluções de futuro, que impulsionem o nosso negócio, mas ao mesmo tempo que impulsio-
nem o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento sustentável.

INCM ID

MISSÃO

VALORES

VISÃO

  Criar, produzir e fornecer bens e serviços  
que exigem elevados padrões de segurança,  
focados no cliente e em soluções inovadoras.

 Cultura empresarial
 Desenvolvimento sustentável
 Responsabilidade para com os seus trabalhadores
 Respeito pela igualdade de género e não discriminação
 Satisfação do cliente
 Serviço ao cidadão
 Envolvimento e colaboração
 Inovação em rede
 Melhoria contínua
 Excelência

  Ser reconhecida, a nível nacional e internacional, 
como líder em produtos e serviços de segurança 
essenciais à sociedade e como promotora da língua  
e da cultura portuguesas.
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GONDOMAR 
Edifício GoldPark
Rua Parque Tecnológico, s/n,
4420-330 Gondomar

A INCM tem as suas instalações em Portugal, sendo a sua sede em Lisboa, no edifício da Casa da Moeda.  
Neste edifício é simultaneamente desenvolvida a atividade fabril da Gráfica de Segurança, de Seguran-
ça Digital e de Produção de Moeda e a prestação dos serviços de Contrastaria para a zona Sul e Centro 
do País.

Ainda em Lisboa, no edifício da Imprensa Nacional, encontra-se aberta ao público a emblemática e mag-
nificente Biblioteca da INCM, bem como estão sediados os serviços das Publicações Oficiais e de Edição 
e Cultura, desenvolvendo-se neste espaço, ainda, a atividade fabril da denominada gráfica tradicional.

Na zona Norte, no edifício da Contrastaria do Porto, é desenvolvida a prestação dos serviços de Con-
trastaria e a atividade de Segurança Digital. Mais recentemente, ainda nesta região, em Gondomar, tem 
no novo e moderno edifício Goldpark a prestação dos serviços de Contrastaria da antiga delegação de 
Gondomar e parte da atividade fabril da Gráfica de Segurança.

ONDE ESTAMOS

PORTO 
Loja
Rua Cândido dos Reis, n.º 97
4050-152 Porto

Edifício da Contrastaria
Rua Visconde de Bóbeda
4000-109 Porto

LISBOA 
Lojas
Rua da Escola Politécnica, n.º 137
1250-100 Lisboa

Rua D. Filipa de Vilhena, n.os 12 e 12 A
1000-136 Lisboa

Biblioteca Nacional – Campo Grande, n.º 83
1749-081 Lisboa

Edifício Casa da Moeda
Av. António José de Almeida,
1000-042 Lisboa

Edifício Imprensa Nacional
Rua da Escola Politécnica, n.º 135
1250-100 Lisboa

COIMBRA 
Loja
Rua Visconde da Luz, n.os 94, 96 e 98
3000-414 Coimbra

FÁBRICA

SERVIÇOS

ARMAZÉNS

LOJAS

Biblioteca da INCM

Gráfica de Segurança

Contrastaria

Produção de moeda

Publicações oficiais

Edição e Cultura

Segurança digital
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O ano de 2021 ficou marcado pela continuidade da pandemia e pelo surgimento de novas variantes do 
vírus SARS-COV-2, mas também pela esperança e pela confiança que a vacinação massiva veio trazer, 
com a retoma da atividade no segundo semestre do ano 2021.

Sem prejuízo das várias medidas tomadas para minimizar o impacto da crise económica e social moti-
vada pela pandemia, a nossa atividade foi fortemente afetada no primeiro semestre do ano, não só pela 
redução global da procura normal dos produtos e serviços da INCM, como pelas próprias restrições à 
sua produção e distribuição. Todo o esforço efetuado para a retoma da nossa atividade criou condições 
para uma forte recuperação no segundo semestre do ano, registando-se um volume de negócio signifi-
cativamente superior ao normal, proporcionando assim uma recuperação que se aproximou dos valores 
registados em 2019. O volume de negócios em 2021 atingiu o montante de 98,6 milhões de euros, corres-
pondendo a um aumento de 31% face ao ano anterior.

A INCM obteve em 2021 um resultado líquido de 15,5 milhões de euros, cerca de 15,7% do volume de 
negócios. Não obstante a recuperação económica alcançada no segundo semestre do ano, os resultados 
continuam a refletir os gastos acrescidos com a gestão da pandemia e com a prevenção da saúde das 
nossas pessoas.

O Plano de Investimentos em 2021 continuou a considerar as tipologias de investimento anteriormente 
consagradas, estando identificadas na tabela ao lado. O grau de maturidade desta metodologia permite-
-nos assim perceber a evolução da execução dos investimentos anteriormente previstos.

Na tipologia de Reestruturação e Otimização Produtiva, em 2021, foram concretizados alguns dos prin-
cipais investimentos, que apresentam na sua génese a aquisição de equipamentos e serviços que possi-
bilitem o desenvolvimento de produtos já existentes, acrescentando-lhe novas funcionalidades, permi-
tindo alavancar o negócio com novas valências em mercados cada vez mais competitivos.

PRINCIPAIS RESULTADOS

TIPOLOGIA 2019 2020 2021

Investimentos de Conservação e Remodelação 12,92% 14,24% 32,63%

Investimentos de Mobiliário e Equipamento Administrativo 1,07% 0,69% 0,68%

Investimentos de Renovação Parque Industrial 60,48% 41,94% 6,87%

Investimentos em Inovação, Investigação e Desenvolvimento 0,00% 8,11% 2,98%

Investimentos em Soluções para Clientes 1,19% 6,17% 13,00%

Investimentos em Soluções Tecnológicas 18,22% 12,50% 9,07%

Investimentos para Restruturação e Otimização Produtiva 6,11% 16,35% 34,78%

2021

2020

2019

75,1

Milhões de euros M€

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS

98,6

100,2
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Em 2021, o valor económico gerado atingiu 104,48 milhões de euros. Este valor inclui o volume de ne-
gócios e outros proveitos. Em 2021, 82% do valor económico gerado (VEG) foi distribuído, totalizando a 
quantia de 86,15 milhões de euros. O valor económico retido (VER) — diferença entre o VEG e o valor 
económico distribuído (VED) — corresponde aos restantes 18% e inclui a retenção de resultados e custos 
não desembolsáveis. O VEG encontra-se dividido em 2021 da seguinte forma:

Para maior detalhe dos indicadores de desempenho económico e financeiro da INCM, consulte, por fa-
vor, o Relatório e Contas de 2021, disponível na página da INCM.

18%
VER 82%

VED

0,05% Comunidade

33,16% Colaboradores

2,04% Estado

64,7% Fornecedores

0,05% Fornecedores de capital

VEG: VER + VED VEG: Valor económico gerado VED: Valor económico distribuído VER: Valor económico retido

incm�pt

https://incm.pt/portal/incm_rc.jsp
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17 TÓPICOS MATERIAIS 
Representam a resposta estratégica às questões materialmente relevantes de todas as partes inte-
ressadas, identificadas na Análise de Materialidade, nos domínios económico, ambiental, social e 
cultural.

Os tópicos materiais identificados resultam diretamente da implementação da Estratégia de En-
volvimento das Partes Interessadas (EEPI), bem como da análise do enquadramento legal da em-
presa, do benchmarking com os seus congéneres e, ainda, do alinhamento com as prioridades 
mundiais para um desenvolvimento sustentável (ODS).

12 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS (ODS) 
Representam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da agenda global para a sus-
tentabilidade da Organização das Nações Unidas (ONU), com um impacto mais significativo, e 
que representam a maximização do nosso contributo.

A INCM é uma empresa que soube reinventar-se e progredir continuamente ao longo dos tempos, sem-
pre com sentido de missão e permanente contributo para o desenvolvimento da sociedade. A sustentabi-
lidade é, portanto, uma marca indelével da sua história. Um legado que temos a responsabilidade de cui-
dar e transmitir às gerações futuras, respeitando as necessidades de todas as nossas partes interessadas.

Neste último triénio promovemos o alinhamento e integração das orientações proferidas pelo Comité de 
Sustentabilidade com as Orientações Estratégicas definidas pelo CA, de forma a estabelecer uma visão 
holística e integrada das questões económicas, ambientais, sociais e culturais na estratégia da empresa 
— Desafio Estratégico de Sustentabilidade. Esta visão é tanto mais importante quanto a humanidade se 
encontra confrontada com a insustentabilidade do seu modelo de crescimento socioeconómico e toma 
consciência da necessidade de uma mudança de comportamento, como demonstram os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU).

DESAFIO ESTRATÉGICO  
DE SUSTENTABILIDADE

ORIENTAÇÕES
ESTRATÉGICAS

Comités de acompanhamento

Comité de Estratégia

Comité de Sustentabilidade
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7 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

CRESCIMENTO SUPORTADO NA TRANSIÇÃO DIGITAL1

1. Satisfação do Cliente

2. Segurança do Produto e da Informação

3.  Evolução do Portefólio de Produtos e Serviços

CRESCER o negócio focando-
se na satisfação do cliente 
e na antecipação das suas 
necessidades num contexto 
de transição digital

INTERNACIONALIZAÇÃO2

4. Internacionalização da Atividade

5. Reconhecimento Internacional

POTENCIANDO os ativos 
e alargando o alcance 
geográfico e o impacto  
das suas soluções

INOVAÇÃO3

6. Inovação Aberta 

7. Envolvimento da Comunidade Científica

CRIANDO soluções 
diferenciadoras para  
a segurança dos cidadãos  
e das empresas

EFICIÊNCIA E RESILIÊNCIA4

8. Eficiência de Processos

9. Evolução e Modernização do Negócio

OTIMIZANDO e garantindo a 
resiliência da organização 
e dos processos de gestão, 
produtivos e logísticos

DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS5

10. Desenvolvimento de Competências

11. Igualdade e Diversidade

12.  Saúde e Bem-estar

REFORÇANDO competências, 
uma cultura de mérito  
e responsabilização, 
e as políticas de conciliação, 
diversidade e inclusão

NOTORIEDADE E RECONHECIMENTO6

13. Imagem e Reputação

14. Ética Empresarial

REFORÇANDO a identidade  
da empresa e do seu papel  
na economia e na sociedade

IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL7

15. Promoção e Defesa da Língua Portuguesa

16. Responsabilidade Social

17. Evolução e Eficiência Ambiental

CUMPRINDO a sua  
missão cultural e social, 
e acelerando a transição 
ambiental
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Os 7 desígnios estratégicos, prosseguidos nestes últimos anos, alavancados pelo objetivo lançado, para 
o reposicionamento estratégico da empresa no mercado, promoveram avanços notáveis.

Hoje somos uma empresa voltada para o mundo que, além de parceira de referência em países onde a 
nossa marca e reputação são fortes, o que nos confere vantagem competitiva, revelamos demonstrada 
capacidade em processos de concorrência global, a estabelecer parcerias estratégicas com fortes e im-
portantes parceiros locais, ou a complementar a oferta de concorrentes globais, que acreditam na mais-
-valia de juntarem as capacidades e a reputação da nossa empresa na sua oferta. Em 2021 contávamos já 
com 11 contratos internacionais estratégicos.

Somos também uma empresa inovadora, com uma estratégia de inovação aberta, que nos tem capacita-
do para apresentar soluções modernas, altamente tecnológicas e com altos padrões de segurança, essen-
ciais para a nossa presença nos mercados e exigências do futuro. Um modelo de sinergia, que constitui 
um importante incentivo à investigação, desenvolvimento e inovação (ID&I), e que é materializado no 
nosso prémio de inovação (IN3+), com um valor global até um milhão de euros e que representa o maior 
prémio de inovação em Portugal.

Acompanhando e dando suporte a estes dois eixos está também o forte investimento levado a cabo de 
modernização de todas as estruturas físicas e lógicas da INCM, com o objetivo de nos tornar uma em-
presa do futuro, mais eficiente, resiliente e ao mesmo tempo com menores impactos ambientais. Desta-
cam-se o investimento na modernização das linhas de produção, a indústria 4.0, as obras de reabilitação 
dos edifícios da Impresa Nacional e da Casa da Moeda, o investimento em painéis fotovoltaicos e a im-
plementação de um plano de racionalização energética.

No que respeita à cultura e defesa da língua portuguesa, continuamos a preservar o nosso patrimó-
nio cultural de forma a garanti-lo às gerações futuras, publicamos obras de grandes e pequenos autores, 
portugueses ou de língua portuguesa, criamos novos prémios, apostamos no digital, com o lançamento 
do site oficial da Imprensa Nacional (IN), para chegar a mais pessoas e novos públicos, e ainda porque 
acreditamos que a transição digital deve ser um aliado para a democratização do acesso à cultura. 
Continuamos também a ser um parceiro e impulsionador do desenvolvimento social e cultural do nosso 
país, principalmente nos momentos de crise como os que vivemos nos anos de pandemia.

Em paralelo, e porque as empresas são as pessoas, não se poderia deixar de destacar o esforço levado 
a cabo para promover o reconhecimento das nossas pessoas, para captar e reter talentos, pelo esfor-
ço na promoção da saúde, bem-estar e conciliação das nossas pessoas, esforço esse reconhecido numa 
certificação, onde somos pioneiros a nível nacional. Ao mesmo tempo, conscientes de que podemos ter 
ainda mais impacto social, promovemos o maior envolvimento das nossas pessoas na comunidade com 
a disponibilização de horas de voluntariado corporativo, complementando assim as ações e donativos 
de apoio social já levados a cabo pela empresa.

CICLO ESTRATÉGICO 2019-2021
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Para o ciclo que se inicia, 2022-2024, as apostas assentes nas 7 orientações estratégicas do ciclo anterior 
continuarão a ser válidas contudo, e decorrente do impacto da passagem por uma pandemia, que con-
dicionou de forma dramática o ambiente social e económico, mas que simultaneamente constituiu um 
fator acelerador da transição digital e ambiental, são o mote para a evolução da empresa ser marcada 
pela necessidade de acelerar a transição digital e ambiental, e de se dotar, consequentemente, de uma 
maior resiliência face aos riscos e incertezas que marcarão os próximos anos.

Neste novo ciclo a INCM continuará a assumir o seu papel essencial na sociedade e a ser um agente ati-
vo na recuperação do País, constituindo-se como parceiro-chave para a transição digital dos seus clien-
tes, em particular dos serviços da Administração Pública Portuguesa, quer por participar ativamente na 
sua transformação, quer por oferecer novas soluções de segurança digital e física, capitalizando a nossa 
capacidade de inovação e confiança.

Ao mesmo tempo a consolidação atividade internacional, a aposta em novos negócios, o alinhamento 
e a otimização das capacidades produtivas e de gestão, melhorando a eficiência e reduzindo o nosso 
impacto ambiental, serão essenciais para garantir a retoma da rota de crescimento e a rentabilidade no 
futuro.

O foco permanente e transversal na sustentabilidade, integrando as dimensões ESG demonstram-se 
essenciais para a empresa e reforçam assim a importância da continuidade da Agenda para a Sustenta-
bilidade, que assegura uma visão transversal para a concretização da estratégia assumida em todas as 
dimensões.

Em suma, é nossa ambição retomar o ciclo de crescimento interrompido em 2019 e melhorar os níveis de 
rentabilidade, suportando esta evolução na transição digital dos nossos clientes e em novos negócios a 
nível nacional e internacional, bem como numa organização mais eficiente, resiliente e sustentável.

PRÓXIMO
CICLO ESTRATÉGICO 2022-2024

Transição digital

Sustentabilidade

Resiliência

Obra de Bordalo II 
Elaborada a partir de desperdícios fabris da INCM 



INCM	 RELATÓRIO	DE	SUSTENTABILIDADE	2021	 				IMPRENSA	NACIONAL-CASA	DA	MOEDA 015

Garantir o acesso à saúde de qualidade 

e promover o bem-estar para todas  

e todos, em todas as idades.

METAS: 3�4 | 3�8

Reduzir as desigualdades no interior 

dos países e entre países.

METAS: 10�2 | 10�3 | 10�4

Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, 

sustentáveis e modernas para todos.

METAS: 7�2 | 7�3

Adotar medidas urgentes para combater  

as alterações climáticas e os seus impactos.

METAS: 13�1 | 13�2 | 13�3

Garantir o acesso à educação inclusiva, 

de qualidade e equitativa, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo 

da vida para todos.

METAS: 4�3 | 4�4 

Tornar as cidades e as comunidades  

mais inclusivas, seguras, resilientes 

e sustentáveis.

METAS: 11�4

Promover o crescimento económico 

inclusivo e sustentável, o emprego pleno  

e produtivo e o trabalho digno para todos.

METAS: 8�1 | 8�2 | 8�3 | 8�4 | 8�5 | 8�8

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e 

construir instituições eficazes, responsáveis 

e inclusivas a todos os níveis.

METAS: 16�3 | 16�4 | 16�5 | 16�6 | 16�7 | 16�9 

| 16�10 | 16�A | 16�B

Alcançar a igualdade de género e empoderar 

todas as mulheres e raparigas.

METAS: 5�1 | 5�4 | 5�5

Garantir padrões de consumo  

e de produção sustentáveis.

METAS: 12�2 | 12�4 | 12�5 | 12�7 | 12�8

Construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva  

e sustentável e fomentar a inovação.

METAS: 9�1 | 9�2 | 9�4 | 9�5 | 9�A | 9�B

Reforçar os meios de implementação 

e revitalizar a parceria global para  

o desenvolvimento sustentável.

METAS: 17�6 | 17�16 | 17�17

A Agenda 2030 da ONU, definida em 2015, define as prioridades e aspirações mundiais para 2030, nas 
várias dimensões do desenvolvimento sustentável (económica, social e ambiental), promove a paz, a jus-
tiça e instituições eficazes e materializa-se em os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
e 169 metas. Uma agenda ambiciosa que requer uma ação à escala mundial de governos, empresas e 
sociedade civil. 

Os acontecimentos vividos nos últimos tempos, como a pandemia e os impactes das alterações climá-
ticas, têm demostrado e revelado um acentuar de alguns dos problemas considerados na Agenda 2030, 
evidenciando assim a urgência de ação para os próximos anos. 

Na INCM identificamos e integramos na nossa estratégia os ODS e respetivas metas, para os quais, pela 
natureza da nossa atividade, pelos projetos que abraçamos e pelo nosso papel na sociedade, temos um 
impacto mais significativo e que, consequentemente, representam as nossas prioridades de atuação nas 
dimensões económica, ambiental, social e cultural:

OBJETIVOS DE  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Consultar Anexo 2 – Metas dos ODS da ONU
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A sustentabilidade na INCM está sob direção máxima do Conselho de Administração, sob a coorde-
nação da Comissão de Coordenação Estratégica (CCE) e é orientada pelo Comité de Sustentabilidade.  
O Comité de Sustentabilidade é o órgão consultivo, que tem como objetivo apoiar o Conselho de Ad-
ministração na integração dos princípios ESG (Environmental, Social and Governance) no processo de 
gestão e definição da estratégia da empresa, de forma a alinhar a INCM com as melhores práticas nesta 
matéria e garantir o seu melhor desempenho.

A gestão operacional é realizada pelo Chief Sustainability Officer, que assume a responsabilidade pela 
visão transversal da sustentabilidade e dos critérios ESG, pelo seu reporte, e pela promoção da interação 
entre os gestores específicos de cada dimensão para a operacionalização da estratégia definida.

Com o objetivo de fazer cumprir a estratégia assumida e dar resposta a todas as questões materiais iden-
tificadas, definimos, anualmente, uma Agenda para a Sustentabilidade, centrada na definição de objeti-
vos e atividades das dimensões que transcendem os planos de negócio, complementando dessa forma a 
nossa resposta às dimensões já acauteladas noutros instrumentos de planeamento e gestão.

A Agenda para a Sustentabilidade definida para 2020-2021, tinha planeadas 96 ações, distribuídas pelas 
6 dimensões, as quais foram quase na totalidade concluídas ou já estão em curso. Findo este período, 
está definida uma nova Agenda para a Sustentabilidade 2022-2023, que incorpora as ações em curso da 
anterior agenda, mas também novas propostas, alinhadas com os desafios estratégicos delineados pela 
empresa. As ações da Agenda para a Sustentabilidade são abordadas ao longo deste relatório, dentro das 
respetivas temáticas.

PARTES INTERESSADAS

Sabendo que o conhecimento das necessidades e expectativas das nossas partes interessadas permite-
-nos um alinhamento estratégico essencial para a preparação do futuro e continuidade do nosso negó-
cio, é vital a manutenção de um envolvimento regular.

Nesse sentido, em 2018, iniciamos uma Estratégia de Envolvimento das Partes Interessadas (EEPI), ali-
nhada com os princípios da AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard), com o objetivo de esta-
belecer um plano formal e integrado de envolvimento para os principais grupos de partes interessadas 
identificados. Em 2020, esta estratégia concretizou-se no Plano de Envolvimento das Partes Interessadas 
(PEPI), um plano dinâmico alinhado com os pilares estratégicos definidos para o período de 2021-2023, 
que pretende definir ações a serem tomadas para a melhoria dos mecanismos de auscultação e para 
a monitorização no tempo das ações de melhoria implementadas, para todas as partes interessadas.  

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

AGENDA PARA A SUSTENTABILIDADE

Laboratório 
de Inovação e 
Desenvolvimento 
(INCMLAB)

Chief Divers.  
& Inclusion 
Officer (CDO) 

Divisão  
Social 
 e Saúde 

Chief Social  
Responsibility 
Officer (CSR) 

Divisão de 
Apoio Geral 
e Ambiente 

Unidade 
de Edição e 
 Cultura 

INOVAÇÃO 
ABERTA 

SUSTENTABILIDADE / Chief Sustainability Officer (CSO)

IGUALDADE E 
DIVERSIDADE 

SAÚDE E  
BEM-ESTAR 

RESPONSAB. 
SOCIAL 

EVOLUÇÃO  
E EFICIÊNCIA 
AMBIENTAL

PROMOÇÃO E 
DEFESA DA LÍNGUA 
PORTUGUESA

CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO

CCE / ESTRATÉGIA E TRANSF� 
ORGANIZACIONAL

COMITÉ DE 
SUSTENTABILIDADE
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Até ao momento, o plano encontra-se, numa fase inicial, com ações direcionadas à melhoria dos pro-
cessos de envolvimento com os clientes. Em 2021 iniciaram-se planos para revisão dos mecanismos de 
auscultação às partes interessadas no que diz respeito à forma e conteúdo dos mesmos. O objetivo passa 
por ter um melhor aproveitamento dos vários meios digitais ao dispor para ter uma auscultação mais 
próxima de real-time.

PRINCIPAIS GRUPOS DE PARTES INTERESSADAS

ENTIDADES REGULADORAS,
FISCALIZADORAS E CONSULTIVAS

ASSOCIAÇÕES
SECTORIAIS

PARCEIROS
DE NEGÓCIO

FORNECEDORES
COLABORADORES E ORGANIZAÇÕES

REPRESENTATIVAS

TUTELA/ACIONISTA

CLIENTES

SOCIEDADE E COMUNIDADE
CIENTÍFICA

PRINCIPAIS CANAIS DE DIÁLOGO E AUSCULTAÇÃO,  
INTERNOS E EXTERNOS

AUSCULTAÇÃO ÀS PARTES INTERESSADAS 

• Inquérito de Satisfação Clientes
• Inquérito de Reputação
• Inquérito de Clima Organizacional
• Cliente Mistério

EVENTOS 

• Exposições de Produtos/Serviços
• Organização de Concertos
• Participação em Feiras
• Prémios Literários
• Prémio Inovação - IN3+

PUBLICAÇÕES 

• Relatório e Contas
• Relatório de Sustentabilidade
• Revista Matriz

CANAIS DE CONTACTO

• E-mail
• Call Center
• Canal de Participação Ética
• Canais de Sugestões e Reclamações

CANAIS DE CONTACTO INTERNOS

• Conversar INCM
• Intranet INCM
• Banco de Ideias
• Kaizen On

AVALIAÇÃO DE PARTES INTERESSADAS

• Avaliação de Fornecedores
• Avaliação de Desempenho
• Avaliação da Satisfação de Clientes Internos

CANAIS WEB

• Website INCM
• Redes Sociais

SERVIÇO AO CLIENTE

• Loja Online
• Lojas físicas
• Balcões de Contrastarias
• Biblioteca e Museu
• Serviço ao cliente e comunidade
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NOS ÚLTIMOS ANOS, E COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR UMA MAIOR APROXIMAÇÃO ÀS PARTES INTERESSADAS, TEM HAVIDO UM 
INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO NA COMUNICAÇÃO EXTERNA COMO DEMONSTRAM OS NÚMEROS NAS FIGURAS SEGUINTES.

INCM: A COMUNICAÇÃO EM 2021
GRANDES NÚMEROS

MÍDIA POR CANAL

REDES SOCIAIS

647 25819

Posts Seguidores

MÍDIA

19 28

Entrevistas  
e reportagens

Referências
em mídia

Comunicados
de imprensa

2015

COMUNICAÇÃO INTERNA

10 181

Revista
institucional

Newsletter
interna

EVENTOS

29 31

Eventos
promovidos

Eventos
participados

Print: 11,57%

Online Mídia: 80,40%

TV: 4,74%

Radio: 2,19%

TV Online: 1,12%



2�
UM MUNDO
SEGURO E DIGITAL
Orientação Estratégica

Crescimento Suportado na Transição Digital

Internacionalização

Notoriedade e reconhecimento

Tópicos materiais

Satisfação do Cliente

Segurança do Produto e da Informação

Evolução do Portefólio de Produtos e Serviços

Internacionalização da Atividade

Reconhecimento Internacional

Imagem e Reputação

Comités de acompanhamento

Comité de Inovação e Novos Produtos

Comité de Internacionalização

8.1

8.2

8.3

9.2

9.4

9.A

9.B

16.3

16.4

16.5

16.6

16.9

16.A
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Os últimos anos foram marcados por uma pandemia que, para além do impacto biomédico e epidemio-
lógico em escala global, veio também rever valores e mudar hábitos da sociedade que irão permanecer 
após o fim esperado da pandemia. O coronavírus acelerou uma transformação digital privilegiando o 
comércio digital, o trabalho remoto e novos modelos de negócio. Valores como a solidariedade e a empa-
tia foram reforçados na medida em que foi exigido ao mundo que se unisse para resistir a uma crise sem 
precedentes. Por isso, hoje exige-se que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social, 
mais sustentáveis e mais capazes de se adaptar às constantes mudanças do sector empresarial.

Os 50 anos da INCM, e os mais de 250 anos da Imprensa Nacional, são reveladores da nossa capacidade 
de acompanhar as evoluções inerentes ao progresso da sociedade. Isso é conseguido com base numa re-
lação estreita e de confiança com os clientes, e restantes partes interessadas, por forma a continuamente 
criar mais valor nos produtos e serviços que oferecemos.
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No conjunto das soluções oferecidas em 2021 pela INCM destaque para as referidas abaixo. Para maior 
detalhe das atividades desenvolvidas por área de negócio, consulte, por favor, o Relatório e Contas de 
2021, disponível na página da INCM.

Em 2021, e como parte da missão da área de Segurança Digital em desenvolver e manter software de per-
sonalização eletrónica dos documentos de identificação e viagem emitidos pela INCM, foram realizados 
desenvolvimentos para suportar o IRN na modernização dos processos e no serviço aos cidadãos, entre os 
quais a entrega do Cartão de Cidadão ao domicílio e o futuro processo simplificado de alteração de morada.

A nível internacional, a área de segurança digital desenhou e implementou a solução completa de emis-
são de Passaportes Eletrónicos da República dos Camarões com vista a atingir altos níveis de segurança, 
mas não esquecendo a usabilidade para o cidadão e para os operadores do sistema. Todo o processo de 
pedido de passaporte é desmaterializado, com o cidadão a iniciar um processo de pedido de passaporte 
e de auto agendamento online, incluindo o pagamento por meios digitais. A recolha de dados biográfi-
cos, biométricos e apresentação documentação de suporte ao pedido é realizada em vários pontos dos 
Camarões e em 60 missões diplomáticas em todo o mundo, sendo submetida para validação central.  
Os documentos são personalizados, testados e enviados para o destino, a partir do centro de alta segu-
rança, em Yaoundé. O cidadão é informado por SMS, para ir levantar o seu documento, tipicamente em 
menos de 48h.

SEGURANÇA DIGITAL

CERTIFICADO DIGITAL COVID & APLICAÇÃO 
PASSE COVID
O Certificado Digital COVID suporta-se no 
Selo Visual Digital, representado pelo código 2D 
do certificado, utilizável em formato eletrónico 
ou impresso em papel. O Selo Visual Digital foi 
integralmente desenvolvido pela INCM e é com 
base nesta tecnologia que é possível emitir um 
documento digital com informação atestável por 
qualquer pessoa, mesmo quando impresso em 
formato físico. Recorre a mecanismos criptográ-
ficos para assinar digitalmente a informação do 
selo, assegurando autenticidade e integridade.  
O Certificado é válido em qualquer país da UE. e 
Estados associados a este standard.

A aplicação Passe Covid, também desenvol-
vida pela INCM, é a aplicação móvel oficial 
portuguesa para validação do Certificado Di-
gital COVID da UE. Permite ler e atestar a 
autenticidade e integridade da informação 
presente no Certificado e pode ser usada por 
qualquer pessoa, em qualquer contexto. Foi 
assegurada a interoperabilidade com os res-
tantes Estados-Membros da UE. e Estados as-
sociados ao formato do CDC, pelo que permi-
te a leitura e validação de certificados digitais 
covid emitidos por estas entidades oficiais.

incm�pt

OS NOSSOS NEGÓCIOS

https://incm.pt/portal/incm_rc.jsp
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O ano de 2021 foi marcado por uma recuperação da oferta e procura dos produtos da gráfica de segu-
rança, nomeadamente na emissão de Cartões de Cidadão e Passaporte Eletrónico Português, que per-
mitiu terminar o ano com vendas semelhantes a 2019, o que é um feito significativo, considerando que 
o primeiro semestre do ano foi ainda marcado por surtos de novas variantes de COVID-19. Destaca-se 
ainda a primeira entrega do Passaporte da República dos Camarões, resultado do desenvolvimento de 
um centro de personalização local.

A publicação pela INCM do Diário da República enquanto jornal oficial da República Portuguesa con-
tinuou a desempenhar um papel relevante no combate à pandemia, através da divulgação de toda a 
legislação e outros atos jurídicos relativos às medidas de combate à pandemia da doença de COVID-19.

Em 2021, a INCM lançou uma nova versão do portal DRE, com um acesso mais fácil à legislação con-
solidada a partir dos atos e um acesso por linha temporal a todas as medidas e atos legislativos rela-
cionados à pandemia. O novo portal está agora assente numa plataforma tecnológica cloud, escalável, 
consoante as necessidades, e eficiente segundo as melhores práticas de sustentabilidade do mercado. 
Adicionalmente foram lançadas novas versões das aplicações para dispositivos móveis, foi projetada a 
marca do Diário da República nas redes sociais e, em parceria com a sociedade de advogados PLMJ, foi 
lançada uma nova obra jurídica: Código dos Contratos Públicos–Edição Comparada 2020-2021.

GRÁFICA DE SEGURANÇA PUBLICAÇÕES OFICIAIS

2�8 MILHÕES

369 DIPLOMAS

+ 500 MIL

1018 DIPLOMAS

73M € (+43%)

5899 (+173%)

4% ATIVIDADE

1336 (+24%)

CARTÕES DE CIDADÃO
EMITIDOS

LEGISLAÇÃO «COVID»
EM 2021

PASSAPORTES
EMITIDOS

COM RESUMOS
EXPLICATIVOS

DE VOLUME  
DE NEGÓCIOS

DIPLOMAS
CONSOLIDADOS

EM EXPORTAÇÃO  
DE PRODUTOS

CONCEITOS NO
LEXIONÁRIO DRE

CARTÃO DE CIDADÃO AO DOMICÍLIO
Hoje é mais simples renovar o Cartão de Cidadão.  
Os cidadãos com 25 anos ou mais, não sujeitos ao regi-
me do maior acompanhado, recebem em casa a carta 
PIN com os códigos do seu novo Cartão e uma refe-
rência multibanco para pagamento da renovação. Caso 
não seja necessário alterar dados pessoais basta efetuar 
o pagamento para receber o novo Cartão em casa. Este 
processo é agora espoletado automaticamente 60 dias 
antes do fim de validade do Cartão. O novo processo 
implicou alterações significativas à forma de emissão e 
entrega do produto pela INCM, mas responde assim à 
vontade do cliente e do cidadão em ter um serviço sim-
plificado, evitando deslocações desnecessárias para le-
vantamento do Cartão.
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Num ano em que o Setor da Ourivesaria começou a dar sinais de uma recuperação económica, a Con-
trastaria encarou 2021 como um ano de continuidade do novo ciclo iniciado de forma muito vincada 
em 2020. Nesse sentido, foram robustecidas iniciativas já implementadas como o serviço de transporte 
seguro que voltou a ser prestado de forma gratuita entre junho e dezembro, satisfazendo a necessidade 
de agilidade e rapidez manifestada por grande parte dos operadores que adaptaram os seus modelos de 
negócio aos novos perfis de clientes que advieram da pandemia. Alargou-se a concessão de crédito a 
mais clientes e reforçou-se a relação de proximidade com o setor com o lançamento do primeiro webinar 
dedicado a clarificar procedimentos da Contrastaria, desta feita sob a temática dos serviços laboratoriais.

Mais perto do final do ano foi lançada a «Marca Solidária», um coração que poderá ser inscrito a laser 
junto à marca de responsabilidade e à marca de contraste nas peças de ourivesaria e joalharia.

CONTRASTARIAS

4�5 MILHÕES  (+28%) 1 159K € (+34%) 60% PEÇAS

PEÇAS ENTRADAS NA
CONTRASTARIA

VOLUME DE VENDAS  
DA CONTRASTARIA

ENTREGUES EM  
5 HORAS OU MENOS

A CONTRASTARIA ESTÁ MAIS DIGITAL
A Contrastaria dá mais um passo no desígnio de revitalização e evolução do setor da ourivesaria 
e disponibiliza e-Forms — ou formulários eletrónicos — que possibilitarão o acesso aos serviço da 
Contrastaria de forma mais prática.

A desmaterialização dos procedimentos administrativos representa uma oportunidade para me-
lhorar os níveis de eficiência, potenciando a inovação e reduzindo os custos dos processos de 
negócios, simplificando procedimentos e eliminando barreiras ao livre estabelecimento e à livre 
prestação de serviços no mercado interno, através de uma escolha mais ampla e um acesso mais 
facilitado.

Na senda da transição digital, a Contrastaria lançou também a página de Informação ao Consu-
midor, facilitando aos operadores o cumprimento dos requisitos legais inerentes ao comércio on-
line, agregando neste recurso digital o quadro de marcas oficiais, a lista de avaliadores de artigos 
de metais preciosos e materiais gemológicos e o acesso à cotação dos metais preciosos.

Consultar Capítulo Uma Sociedade + Culta, Desenvolvida e Envolvida
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A divulgação do Plano Numismático é, em cada ano, um dos momentos altos da vida da INCM, quer 
pelo interesse que desperta na sociedade quer, e em especial, junto dos numismatas. Nele encontram-se 
moedas alusivas a eventos como a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, recriações 
de moedas raras nacionais como o escudo de São Tomé, reconhecimentos devidos e merecidos a figuras 
como Aristides de Sousa Mendes ou Vhils, entre muitas outras. O Plano Numismático de 2021 pode ser 
consultado no site da INCM e as moedas podem ser compradas na loja online da INCM.

A Imprensa Nacional (IN), chancela editorial da INCM, edita obras essenciais da cultura nacional e uni-
versal. Preserva e amplia o património bibliográfico da língua portuguesa, assegurando-o assim às ge-
rações futuras. Aliando tradição e contemporaneidade, a IN tem vindo a reforçar a sua aposta no digital 
e na democratização do acesso à cultura.

O Plano Editorial de 2021 centrou-se, maioritariamente, e como habitualmente, nos autores clássicos 
portugueses, ou nos que integram o cânone cultural do ocidente, mas a sua taxa de execução, em papel 
impresso, foi fortemente condicionada pela pandemia, tendo sido, no entanto, reforçado o já forte inves-
timento nas edições digitais.

Pelo impacto cultural significativo as iniciativas são descritas em detalhe no capítulo 8 do presente rela-
tório dedicado ao impacto cultural e social da INCM.

MOEDA EDIÇÃO E CULTURA

DINHEIROSAURUS LOURINHANENSIS
O Dinheirosaurus lourinhanensis não é uma espécie inventada pela Casa da Moeda, foi um di-
nossauro que realmente existiu em território português no Jurássico Superior. Na versão prata 
proof, pela primeira vez numa moeda emitida em Portugal, foram aplicados efeitos fluorescentes 
em ambas as faces da moeda.

CUPRONÍQUEL, PRATA PROOF  //  AUTORES: JOANA BRUNO

Loja onlineConsultar Plano Numismático

Consultar Capítulo Uma Sociedade + Culta, Desenvolvida e Envolvida

https://loja.incm.pt/
https://incm.pt/portal/numis_moeda.jsp
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A área de Digitalização e Arquivo foi criada em 2021, visando a prestação de serviços de digitalização e 
arquivo de documentos de elevada segurança.

DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO

SERVIÇOS FORNECIDOS PELA ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO

Sendo uma área recente, e que foi substancialmente condicionada pelo decréscimo significativo da ativi-
dades dos seus potenciais clientes derivado à pandemia COVID-19, o ano de 2021 permitiu estabelecer 
um conjunto de memorandos de entendimento para o estudo e análise das condições de implementação 
e execução de soluções de digitalização, desmaterialização e transformação digital de documentos que 
suportam a atividades de diversas entidades da Administração Pública, com implementação prevista 
para 2022.

A nível interno, executou também processos de digitalização de documentos e tratamento de dados, 
dando cumprimento aos seus objetivos para o ano 2021, enquanto parte fundamental na transformação 
e transição digital dos processos de gestão documental da INCM.

RECOLHA, PREPARAÇÃO  
E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

ARQUIVO SEGURO E PRESERVAÇÃO 
DIGITAL DE DOCUMENTOS

DIGITALIZAÇÃO, EXTRAÇÃO E
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS 
DE DOCUMENTOS

ARQUIVO FÍSICO SEGURO E CUSTÓDIA  
DE DOCUMENTOS

INTEGRAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS  
DE GESTÃO DOCUMENTAL, ERP OU OUTROS 
SISTEMAS

EXPLORAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA 
SUPORTE A VÁRIAS FUNÇÕES/ATIVIDADES
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A internacionalização está identificada com um dos pilares estratégicos da sustentabilidade da INCM 
e tem sido um foco da nossa atividade desde 2017, por forma a rentabilizar a nossa atividade em novos 
mercados e aumentar o alcance e impacto das nossas soluções.

Em 2020, à semelhança de outras empresas públicas ou privadas, que viveram e vivem ainda um período 
sem precedentes, a INCM viu alguns dos seus negócios internacionais serem adiados fruto da redução 
de investimento global e das restrições de viagens internacionais. Ainda assim, a INCM conquistou em 
2020 o seu maior contrato internacional até à data, implicando não apenas a exportação de bens, mas a 
montagem de uma operação de grande complexidade e segurança no continente africano.

O ano de 2021 foi ainda profundamente marcado a nível mundial pelos efeitos sociais e económicos da 
pandemia COVID-19. Não obstante, a atividade da empresa não parou, adaptando-se aos novos tem-
pos e prosseguindo na obtenção de novos e desafiantes negócios internacionais, mantendo, apoiando 
e inovando a atividade já contratualizada com os seus clientes noutras geografias. A título de exemplo 
destaca-se a adjudicação com o Governo de Cabo Verde (país para onde a INCM já produz e persona-
liza o Passaporte Eletrónico, o Cartão Nacional de Identificação e o Título de Residência Eletrónico) da 
entrega do Passaporte Eletrónico ao domicílio aos seus cidadãos que residem na diáspora.

Como grande destaque tem-se também a assinatura do contrato com a Imprensa Nacional de Angola 
para um projeto ambicioso de idealização, construção, capacitação e operação de uma nova unidade de 
produção e venda aos operadores económicos de selos fiscais para tabaco e bebidas alcoólicas em Ango-
la. Este projeto tem uma duração máxima de 4 anos e, juntamente com os seus parceiros de consórcio, a 
INCM irá desempenhar um papel fundamental para apoiar este país parceiro de Portugal em alinhar-se 
com os países mais avançados em sistemas de taxação destes produtos que, entre muitos outros benefí-
cios, permitirá uma maior segurança dos consumidores no consumo destes produtos, reduzir o mercado 
paralelo e assegurar melhor sustentabilidade às finanças do Governo de Angola.

Quanto ao projeto de produção e operação do sistema de passaporte para a República dos Camarões, 
cujo contrato foi assinado ainda em 2020, no início de 2021 assistiu-se à primeira entrega de um passa-
porte a um cidadão deste país, traduzindo-se num marco importante para a INCM pela criação de um 
centro de personalização state of the art neste país para emissão de passaportes segundo as normas 
ICAO mais atuais, incluindo as componentes de gestão, personalização, assinatura eletrónica dos pas-
saportes e interoperabilidade com outros países, contribuindo assim para uma melhoria substantiva da 
soberania deste país e ser uma referência no continente Africano.

Num plano mais alargado, assinala-se o estreitamento da parceria entre a INCM e a Veridos em diver-
sos concursos e projetos internacionais, numa clara sinergia entre as forças de ambas as empresas para 
perseguir oportunidades internacionais mais ambiciosas.

Igualmente com a sua parceira OPSEC a INCM teve desenvolvimentos nas suas atividades de interna-
cionalização como se demonstra pela entrega em 2021 dos selos fiscais de bebidas para a República de 
Malta, contratualizados no ano passado, bem como o fornecimento de selos fiscais de tabaco e bebidas 
para Moçambique e ainda a adjudicação para fornecimento em 2022 de selos fiscais de tabaco para a 
República do Líbano.

INTERNACIONALIZAÇÃO
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À medida que governos, organizações e pessoas procuram assegurar o cumprimento de objetivos sus-
tentáveis, reguladores e investidores têm pressionado as partes interessadas a reportar sobre as suas 
práticas ambientais, sociais e de governança (mais conhecidas pelo termo ESG “Environmental, Social 
and Governance”).

Esta mudança de paradigma, já refletida em diversas diretivas e legislação europeias, procura assegurar 
que práticas tradicionalmente associadas à sustentabilidade passam a ser consideradas como parte da 
estratégia da organização. O ESG é cada vez mais utilizado como uma métrica para nortear boas práti-
cas de gestão e garantir que investimentos económicos são corretamente aplicados em prol da sustenta-
bilidade da organização e do planeta.

A dimensão de Governança, presente no ESG, diz respeito a políticas e práticas internas que garantem 
uma tomada de decisão ética e transparente assim como o cumprimento dos requisitos normativos, con-
tratuais e legais.

ESG
ENVIRONMENTAL

SOCIAL
GOVERNANCE

SOCIAL GOVERNANCE

ENVIRONMENTAL
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

Gestor do SIG

CA

Governance

Owners E2E 
Donos de Processos

Risco Compliance

 Coordenadores
Especialistas 
Promotores

Auditoria Interna

A INCM tem instituído um Sistema Integrado de Gestão (SIG) suportado em boas práticas de gestão 
que, maioritariamente, decorrem da implementação de normas nacionais e internacionais pelas quais a 
empresa se encontra certificada ou em vias de certificação.

O SIG pretende assegurar a integração e desenvolvimento dos processos da organização em três pilares 
estratégicos: governança, risco e compliance, tal como ilustrado no seu organograma funcional.

Sobre o pilar da governança, o SIG tem o objetivo de garantir a execução de projetos e iniciativas de 
melhoria decorrentes de não conformidades com requisitos, gestão de risco, expectativas das partes in-
teressadas, ou outras fontes de informação relevantes, definindo e implementando planos de ação con-
forme apropriado. Adicionalmente, deve analisar e avaliar o desempenho e eficácia do sistema através 
da identificação de objetivos e indicadores chaves de performance (KPI).

No âmbito do risco, é necessário assegurar a execução de medidas de mitigação decorrentes da identifi-
cação, análise e avaliação dos riscos da organização, certificando que a informação de risco se encontra 
atualizada, consolidada e devidamente comunicada.

Sobre o pilar do compliance é necessário que o sistema assegure uma atuação íntegra com os requisi-
tos internos e externos da organização, identificando, analisando e atuando sobre não conformidades e 
ações corretivas identificadas.
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ÓRGÃOS SOCIAIS

CONSELHO  
EDITORIAL

CONSELHO  
NUMISMÁTICO

CONSELHO CONSULTIVO  
DE OURIVESARIA

ÓRGÃOS CONSULTIVOS (Poderão existir outros órgãos consultivos, definidos e designados em sede própria)

ESTRATÉGIA 

ÉTICA 

EFICIÊNCIA 
INTERNA

SUSTENTABILIDADE 

INOVAÇÃO E 
NOVOS PRODUTOS

SEGURANÇA  
DA INFORMAÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO 

GESTÃO DE RISCOS 
CORPORATIVOS

DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

IGUALDADE 
DE GÉNERO

COMITÉS

ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ROC / SROC CONSELHO FISCAL

GOVERNANCE
De acordo com os princípios de bom governo das empresas do setor empresarial do Estado, referidos na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, a INCM tem estruturas de administração e fiscalização 
ajustadas à sua dimensão e complexidade. O ambiente de controlo interno da empresa é sustentado pelo 
modelo de governança da sociedade consolidado na sua estrutura organizativa, que delimita a atribui-
ção de autoridade e responsabilidade, ao nível estratégico, tático e operacional.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO 
ESTRATÉGICA

DAI 
DIREÇÃO AUDITORIA INTERNA

CISO 
COORDENADOR DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

USD 
UNIDADE DE 
SEGURANÇA 
DIGITAL

SLG 
SERVIÇO 
DE LOGÍSTICA 

DCS 
DIREÇÃO 
DE COMPRAS  
E SUPORTE  
AO NEGÓCIO

SLI 
SERVIÇO DE 
LABORATÓRIO 
INDUSTRIAL

UMD 
UNIDADE 
DE MOEDA 

UGF 
UNIDADE  
GRÁFICA DE 
SEGURANÇA

DME 
DIREÇÃO DE 
MANUTENÇÃO  
E ENGENHARIA

DSI 
DIREÇÃO DE  
SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

DCO 
DIREÇÃO  
COMERCIAL 

UEC 
UNIDADE 
DE EDIÇÃO 
E CULTURA

UPO 
UNIDADE DE 
PUBLICAÇÕES 
OFICIAIS

DMC 
DIREÇÃO  
DE MARKETING 
E CANAIS

INCM LAB 
 
 

UCF 
UNIDADE DAS 
CONTRASTARIAS 
E DE FISCALIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO

UNIDADES DE NEGÓCIO AUTÓNOMAS

INCM eDOC

SUPORTE ÀS OPERAÇÕES

UNIDADES PRODUTIVAS

DPG 
DIREÇÃO DE  
PLANEAMENTO  
E CONTROLO DE GESTÃO

DCF 
DIREÇÃO DE 
CONTABILIDADE 
E FINANÇAS

SSI 
SERVIÇO DE 
SEGURANÇA 
INTERNA 

DCR 
DIREÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO 
E REL. 
INSTITUCIONAIS

DJU 
DIREÇÃO DE 
SERVIÇOS 
JURÍDICOS

DPR 
DIREÇÃO DE 
PROCESSOS, RISCO  
E COMPLIANCE

DDP 
DIREÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO  
DE PESSOAS

DMO 
DIREÇÃO DE  
MANUTENÇÃO, 
OBRAS E APOIO 
GERAL

SUPORTE À ORGANIZAÇÃO

CENTRO CORPORATIVO

A INCM é gerida de acordo com o modelo de governo latino reforçado, composto pela Assembleia Geral 
de Acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas. Este arquétipo 
vai ao encontro das orientações para fortalecer as estruturas de controlo nos modelos de governo das 
empresas do Estado e assegura uma efetiva segregação entre as funções de administração executiva e 
de fiscalização.

O Conselho de Administração é o órgão responsável pela aprovação dos objetivos e políticas de gestão, 
elaboração e aprovação do plano estratégico e de negócio, relatório e contas anuais, relatório de susten-
tabilidade, relatórios financeiros e orçamentos, por estabelecer a organização interna da empresa e ela-
borar os regulamentos e as demais instruções convenientes para uma boa gestão.

As funções de fiscalização cabem ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas. De entre as com-
petências do Conselho Fiscal consta a emissão de parecer sobre todas as matérias relativas a controlo 
interno, gestão de riscos, reporte financeiro, auditoria externa e auditoria interna. Ao Revisor Oficial de 
Contas, para além das atribuições constantes da lei, compete emitir os pareceres previstos no sistema de 
controlo interno da administração financeira do Estado e do setor público empresarial.

No que diz respeito à estrutura organizacional, a última alteração ocorreu em março de 2021, tendo já 
sido reportada no anterior relatório de sustentabilidade.
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GESTÃO DE RISCO
A Gestão de Riscos Corporativos é um processo de gestão que tem como objetivo identificar, analisar e 
mitigar os riscos que possam interferir com as operações e objetivos da organização. Focada na preven-
ção e proteção dos seus ativos, a INCM assume a Gestão de Riscos Corporativos como parte integrante 
da gestão com o propósito de promover uma cultura onde são privilegiadas medidas preventivas para 
assegurar o cumprimento dos objetivos.

Nesse sentido, estabelecemos uma Framework de Gestão de Riscos Corporativos que define os elemen-
tos que fornecem os fundamentos e disposições organizacionais, para conceber, implementar, monito-
rizar, rever e melhorar continuamente a gestão do risco na empresa, que tem vindo a promover várias 
ações com o intuito de fomentar a prática de gestão e prevenção de riscos.

O processo de gestão de risco implementado é baseado nas normas ISO 31000:2018 e ISO/IEC 27001:2013 
e estabelece um conjunto de atividades (representadas na figura abaixo) para a eficiente gestão de riscos 
na organização.

Para mais detalhes sobre os intervenientes, as responsabilidades e as metodologias de gestão de risco 
adotadas na INCM.

Consultar Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

ÂMBITO, CONTEXTO
E CRITÉRIO

IDENTIFICAÇÃO
DO RISCO

ANÁLISE
DO RISCO

AVALIAÇÃO
DO RISCO

TRATAMENTO
DO RISCO

COMUNICAÇÃO E CONSULTA

MONITORIZAÇÃO E REVISÃO

REGISTO E REPORTE

PRINCIPAIS RISCOS DA ORGANIZAÇÃO EM 2021

EVOLUÇÃO NEGATIVA  
DA PANDEMIA

NOVAS ESTRIPES DE VÍRUS
NOVA CRISE GLOBAL, SOCIAL 
E FINANCEIRA

CONDICIONAMENTO  
DO SETOR EMPRESARIAL  
DO ESTADO

RESTRIÇÕES ORÇAMENTAIS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

ESCASSEZ DE RECURSOS 
NATURAIS

OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO 
PÚBLICO NÃO RENTÁVEIS

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
DE MERCADOS REGULADOS

MERCADOS SOB FORTE 
EROSÃO POR SUBSTITUIÇÃO 
TECNOLÓGICA

DIMINUIÇÃO E 
ENVELHECIMENTO DO 
MERCADO COLECIONADOR

INSTABILIDADE SOCIAL 
E POLÍTICA DE PAÍSES 
IMPORTADORES

LIMITAÇÕES À GESTÃO  
DE RECURSOS HUMANOS

ESCASSEZ DE RECURSOS 
HUMANOS ESPECIALIZADOS 
NAS ÁREAS DE TI

PRESSÃO PARA ASSEGURAR 
ESG COMO ATIVO INTANGÍVEL

RECUPERAÇÃO LENTA DA 
ECONOMIA

CIBERATAQUES EXCLUSÃO DIGITAL

SOCIAIS ECONÓMICOS TECNOLÓGICOS AMBIENTAIS GEOPOLÍTICOS

https://incm.pt/portal/incm_gr.jsp
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ÉTICA E CONDUTA
Desde o início da sua atividade, a INCM tem pautado a sua atuação pelo cumprimento das normas legal e 
eticamente aceites, o que lhe tem permitido ganhar a confiança de todos aqueles com quem se relaciona.

O Código de Ética e de Conduta tem por objetivo primordial dar a conhecer os valores da empresa a 
todas as partes interessadas e definir um conjunto de regras de conduta que conformem e valorizem o 
comportamento, nomeadamente das nossas pessoas, no desempenho da sua atividade profissional.

O Código aborda ainda o dever das pessoas da empresa de informarem e isentarem-se de tomadas de 
decisão onde se reconheça um conflito de interesses e o dever de assegurar o sigilo profissional sobre 
as informações confidenciais obtidas no desempenho das suas funções ou em consequência desse de-
sempenho.

O Código de Ética e de Conduta é divulgado no site da INCM, na intranet e disponibilizado a todos e 
a todas na empresa, nos formatos impresso e ou digital, bem como em formato elearning. A aceitação 
das regras emanadas no Código é parte integrante do contrato de trabalho e consequentemente a sua 
aceitação ecumprimento são obrigatórios para todos e todas as pessoas da INCM. O mesmo princípio é 
aplicado em todos os contratos estabelecidos com fornecedores, parceiros e clientes.

As nossas pessoas devem comunicar casos de possíveis irregularidades detetados na empresa, com a 
garantia de que serão protegidos contra qualquer tipo de retaliação e de que o processo será conduzido 
de forma confidencial. Qualquer questão relacionada com o Código bem como os pedidos de esclareci-
mento ou as denúncias devem ser comunicados para o e-mail: etica@incm.pt.

O Comité de Ética tem como missão promover a aplicação do Código de Ética e de Conduta da INCM 
e a sua evolução, contribuindo para um conhecimento generalizado das boas práticas neste domínio e 
atuando perante a ocorrência de práticas indevidas.

VALORES, COMPROMISSOS E PRINCÍPIOS ASSUMIDOS  
NO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA:

PROTEÇÃO 
DOS DIREITOS 

HUMANOS

PROIBIÇÃO DA 
DISCRIMINAÇÃO

COMBATE  
À CORRUPÇÃO

SEGURANÇA E 
CONFIDENCIALIDADE

CUMPRIMENTO 
DAS LEIS E 
NORMAS

RESPEITO PELAS 
AUTORIDADES  

DE SUPERVISÃO  
E FISCALIZAÇÃO

LIBERDADE  
DE ASSOCIAÇÃO

PROIBIÇÃO  
DE ASSÉDIO

RESERVA DA VIDA 
PRIVADA

IMPARCIALIDADE  
E INDEPENDÊNCIA

Consultar Código de Ética e de Conduta

https://incm.pt/portal/incm_codetica.jsp
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ÉTICA E CONDUTA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO

Na INCM temos como princípios orientadores das nossas compras a abertura à concorrência entre for-
necedores, a prossecução de uma estratégia de desenvolvimento sustentável e a segregação da função 
de compras dentro da empresa. Princípios que consideramos necessários para uma prática de compras 
que garanta transparência e melhores condições de compra, essenciais para a rendibilidade do negócio, 
mas ao mesmo tempo melhores desempenhos a nível ambiental e social.

Contudo, como empresa do setor empresarial do Estado, alguns processos de compras de bens, serviços 
e empreitadas encontram-se abrangidos pelo Código dos Contratos Públicos (CCP), sendo nestes casos 
os contratos realizados pela empresa públicos e divulgados no portal dos contratos públicos — Portal 
BASE, o portal de gestão de todos os contratos ao abrigo do CCP.

Internamente todos os processos são geridos de forma centralizada por uma área especializada, segundo 
o Regulamento de Aquisições, que, não substituindo nem prejudicando a aplicação do CCP, estabelece 
orientações relativas à forma como são planeados e desenvolvidos os processos de compras na empresa, 
condição essencial para assegurar o compliance legal nesta matéria, bem como para a obtenção de me-
lhores condições de compra.

Numa perspetiva de sustentabilidade, de modo a minimizar os nossos riscos e impactos da cadeia de 
fornecimento, todos os contratos e cadernos de encargos realizados incluem além da incorporação de 
princípios de segurança da informação, bem como outras exigências associadas às certificações que a 
empresa tem, um conjunto de obrigações por parte do adjudicatário que incluem:

Cumprimento da legislação laboral portuguesa sobre saúde, higiene e segurança no trabalho, não recorrendo 
a trabalho infantil, trabalho forçado ou praticar qualquer forma de discriminação sobre os seus trabalhadores;

Cumprimento da legislação ambiental portuguesa, melhorando continuamente o seu desempenho e a utilização 
dos recursos naturais por forma a minimizar os impactos negativos da sua atividade no meio ambiente;

Cumprimento do nosso Código de Ética e de Conduta;

Aceitar a realização de auditorias, por parte da INCM, caso não seja detentor de certificação em alguma 
das normas ISO 34001, ISO 14298 ou na CWA 15374, bem como na ISO 27001 ou equivalentes, ao abrigo dos 
requisitos destes normativos.

59% 41%

CUSTOS COM FORNECEDORES 2021

76,0 M€
+ 4% 
em relação
a 2020

1 368 FORNECEDORES
TOP 5 nacionalidades em n.º de compras:

Custos com fornecedores estrangeiros

Custos com fornecedores nacionais

30,8 M€45,2 M€
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Devido à natureza da nossa atividade, a maior parte dos nossos fornecedores de compras diretas encon-
tram-se fora de Portugal e desenvolve operações em segmentos de mercado muito específicos, como os 
dos materiais de segurança. Sendo, por isso, a relação com os nossos principais fornecedores já de longa 
data. Contudo, os nossos fornecedores estrangeiros são maioritariamente europeus e sempre que possí-
vel privilegiamos fornecedores nacionais. 

Atualmente, em muitos contratos de compras, são também incluídos critérios ambientais específicos, 
como certificação energética ou outros certificados ecológicos (FSC e Eco Label, etc.). Exemplo disso é 
o nosso contrato de fornecimento de energia em 2021, que contempla a compra de energia de origem 
100% renovável. Contudo, estamos a trabalhar com o objetivo de garantir a consolidação das categorias 
de compra com critérios ambientais e de responsabilidade social e também de intensificar e consolidar 
a análise dos impactes ambientais e preocupações de responsabilidade social na nossa cadeia de abas-
tecimento.

Para assegurar a qualidade dos produtos e serviços que adquirimos e garantir o cumprimento dos crité-
rios contratuais impostos pela empresa, realizamos avaliações anuais aos nossos fornecedores, e audito-
rias, caso se considere necessário nos casos expostos acima, sendo obrigatório para os fornecedores de 
matérias-primas de segurança auditorias, no âmbito da segurança física e lógica, caso estes não tenham, 
adicionalmente, capacidade de demonstrar evidências de controlos, sendo considerados de risco alto na 
nossa análise de risco.
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PREVENÇÃO DE CORRUPÇÃO 
E INFRAÇÕES CONEXAS
A INCM aderiu, em 2019, ao Call to Action: Anti-Corruption and the Global Development Agenda — uma 
iniciativa conjunta do setor empresarial do Estado e das Nações Unidas, integrada nos seus Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, que assinala a importância de uma adoção generalizada de medidas 
anticorrupção eficazes, como de promoção de políticas robustas que promovam as boas práticas.

Por forma a assegurar uma gestão adequada em matéria de prevenção de corrupção e infrações cone-
xas temos implementado um conjunto de processos, políticas, práticas e ações que procuram mitigar os 
riscos existentes.

Para além do Código de Ética e de Conduta já referido, temos ainda definidos e documentados Proces-
sos de Recursos Humanos onde se destacam as regras estabelecidas para assegurar processos de recru-
tamento e seleção concorrenciais norteados pela aplicação de estratégias que têm em consideração a 
isenção, a transparência, a igualdade de oportunidades e o respeito pelas diferenças individuais.

É também definido como política que, após aprovação da contratação de uma pessoa, esta deve assinar 
uma Declaração de Confidencialidade (Non-Disclosure Agreement ou NDA) e submeter, dependendo 
da função a desempenhar, Registo Criminal, que deve ser atualizado anualmente ou trianualmente.

Por forma a assegurar o princípio de segregação de funções nas tomadas de decisões, em particular no 
respeitante a decisões e aprovações, a empresa define um perfil de competências à função e ainda, por 
deliberação do Conselho de Administração, aprova o documento de Delegação de Competências e Po-
deres.

Temos definido um procedimento para Identificação e Diligência de Clientes e Parceiros no estabeleci-
mento de relações de negócio por forma a identificar potenciais riscos de branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo.

Anualmente é também publicado o Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas1 que sumariza os controlos implementados por forma a melhorar o sistema de con-
trolo interno da empresa e consequentemente assegurar um melhor combate à corrupção e infrações 
conexas.

1 No sentido de assegurar a transparência do exercício de gestão de risco, e em cumprimento da Recomendação n.º 1/2010 do CPC, o presen-
te plano encontra-se disponibilizado no nosso website.

Consultar Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

https://incm.pt/portal/incm_gr.jsp


4�
UM NEGÓCIO
INOVADOR
Orientação Estratégica

Inovação

Crescimento Suportado na Transição Digital

Notoriedade e Reconhecimento

Tópicos materiais

Inovação Aberta

Envolvimento da Comunidade Cientifica

Evolução do Portefólio de Produtos e Serviços

Imagem e Reputação

Comités de acompanhamento

Comité de Inovação e Novos Produtos

8.2 9.4

9.5

17.16

17.17
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Como herdeira de empresas centenárias, reinventar-nos e inovar está no nosso ADN. Antecipar o futuro 
honrando o nosso passado é o mote que nos guia todos os dias para hoje estarmos presentes no quoti-
diano dos portugueses e no mercado internacional, através do desenvolvimento de soluções de elevada 
segurança e com forte incorporação tecnológica, ao mesmo tempo que cumprimos a nossa missão de 
preservação da língua e da cultura portuguesas, de uma forma cada vez mais digital.

Assim, a inovação é um eixo estratégico da INCM, essencial para a competitividade e sustentabilidade 
da empresa, não só por antecipar necessidades e tendências nas nossas áreas de atuação, mas também 
por nos possibilitar intervir em novos mercados, produtos e serviços, onde assumimos cada vez mais um 
papel competitivo, principalmente a nível internacional.

A estratégia de inovação baseia-se numa estratégia colaborativa (inovação aberta), assente na potencia-
ção de conhecimento e inovação interna e externa, através de uma rede de parceiros externos — Rede 
de Inovação. Este tema é acompanhado na Agenda para a Sustentabilidade, uma vez que é potenciador 
do desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis que vão de encontro aos objetivos comuns 
da sociedade — ODS, e, simultaneamente, pelo impacto gerado na sociedade pelo envolvimento e apoio 
à comunidade científica.

Queremos ser um agente inovador nas nossas áreas  

de intervenção, mantendo um papel relevante e decisivo 

na vida dos cidadãos e do País, conforme tem acontecido 

ao longo dos nossos muitos anos de atividade�
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INCM LAB 
E A REDE DE INOVAÇÃO
Internamente, esta estratégia é concretizada pelo INCM LAB, um departamento dedicado à Investiga-
ção, Desenvolvimento e Inovação (I&DI), com foco no desenvolvimento e modernização de processos, 
técnicas e introdução de novos produtos e serviços nas áreas de atuação da INCM. Assegura também a 
aplicação de resultados, proposta pelo acionista, de alocação de 1% do volume de negócios em projetos 
I&DI, relevantes para a empresa e para os seus parceiros.

Esta rede de parceiros externa é constituída por universidades, laboratórios, centros tecnológicos e de 
investigação, startups e outras entidades nacionais e internacionais, com as quais trabalhamos em par-
ceria, visando a partilha de conhecimento, vigilância e previsão tecnológica entre os diferentes interve-
nientes com o objetivo de gerar projetos inovadores com impacto direto para a INCM, mas simultanea-
mente para a sociedade e ambiente.

A aposta feita nesta dinâmica de cooperação, que aproxima investigadores, comunidade académica e 
indústria, e que tem aumentado exponencialmente de ano para ano, representa um enorme impacto na 
transformação digital da empresa, mas também na própria Rede de Inovação e na sociedade, através de 
um modelo de partilha de propriedade intelectual e pela discussão científica, gerada com a publicação 
de artigos em revistas científicas e em fóruns de referência. Esta estratégia tem sido potenciada pelo Pré-
mio IN3+ que tem convidado a Rede de Inovação a apresentar as suas ideias de uma forma mais aberta, 
com um prémio no valor de até um milhão de euros, distribuídos pelos projetos provenientes das ideias 
vencedoras.

A INCM e a Universidade Nova de Lisboa estabeleceram um protocolo que visa o estabelecimen-
to de ações de colaboração científico-tecnológicas, designadamente, na área da formação e da 
criação de uma rede de intercâmbio recíproco e contínuo de conhecimento e de especialistas. 

O protocolo contempla ainda a realização de seminários intensivos, a organização conjunta de fó-
runs e workshops e a criação de residências científicas, bem como a identificação e a concretização 
de projetos de desenvolvimento conjunto de I&DI. 

Como parte do protocolo, a INCM juntou-se, no final de 2021, ao Nova SBE Innovation Ecosystem, 
um laboratório vivo que tem como objetivo criar uma comunidade de impacto na sociedade, numa 
lógica de cocriação, fomentando um ambiente em que as empresas e empreendedores possam ex-
plorar, falhar, aprender, melhorar e transformar ideias em soluções e soluções em resultados.

58 
PARCEIROS  
DE INOVAÇÃO

80 
INVESTIGADORES A 
TRABALHAR ATUALMENTE 
NOS PROJETOS

36 
ARTIGOS PUBLICADOS EM 
REVISTAS CIENTÍFICAS E EM 
FÓRUNS DE REFERÊNCIA

INCM ASSINA PROTOCOLO COM NOVA 
E JUNTA-SE AO NOVA SBE INNOVATION ECOSYSTEM

DESTAQUES DE PARCERIAS
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A INCM e a Fintech House celebraram um acordo de colaboração para apoiar o empreendedorismo, a 
inovação e o desenvolvimento de projetos de interesse tecnológico junto das startups do ecossistema 
fintech. 

Esta parceria prevê várias iniciativas conjuntas que visam aproximar a comunidade da Fintech House, 
onde se incluem startups, parceiros e investidores, da experiência e know how da INCM, em particular 
na área da identidade digital, facilitando não só a concretização de novos projetos como também o de-
senvolvimento de contactos e novas soluções de I&D relevantes para a melhoria da cadeia de valor da 
instituição.

A Portugal Ventures, em parceria com a INCM, lançou a Call for Enterprise Deep Tech que preten-
de investir em soluções de deep technology, adquiridas por clientes empresariais, nos seguintes 
verticais: Digital Identity; Security; Software development; Data; Infrastructure e DevOps. 

Um dos verticais que esta Call pretendeu endereçar — a identidade digital — é uma das tendências 
mundiais e uma grande preocupação da INCM, que pretende investir em novos conceitos e solu-
ções que desmaterializem processos de identificação e de autenticação dos cidadãos. 

Para Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da INCM em 2021, «este verti-
cal é essencial porque é basilar à própria transformação digital, não apenas visando minimizar os 
efeitos nefastos do cibercrime no mundo atual mas também para devolver ao cidadão o controlo 
sobre a sua própria identidade no mundo digital».

INCM E FINTECH HOUSE CELEBRAM ACORDO 
PARA APOIAR STARTUPS FINTECH

PORTUGAL VENTURES E INCM LANÇAM  
A CALL FOR ENTREPRISE DEEP TECH



041INCM  RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021      UM NEGÓCIO       INOVADOR

+INOVAÇÃO, +INVESTIGAÇÃO, +INCM 
Lançado em 2016, o prémio de inovação da 
INCM, denominado Prémio IN3+, é destinado à 
Rede de Inovação e tem o valor de um milhão de 
euros para o desenvolvimento e concretização de 
novas ideias, no âmbito da identificação e auten-
ticação digital, das soluções de governo eletróni-
co, da melhoria da eficiência interna baseada na 
indústria 4.0 ou do fabrico e cunhagem de moe-
da através de tecnologias e materiais inovadores. 
A atribuição do prémio é feita após a avaliação 
por um júri de excelência, na representação da 
inovação nacional.

O valor do prémio é distribuído pelos 3 projetos, 
provenientes das ideias vencedoras, de acordo 
com o lugar alcançado, e 2% do valor é destinado 
a premiar diretamente os proponentes das ideias.
Para conhecer melhor o Prémio IN3+ pode ace-
der à página oficial do prémio.

3.ª EDIÇÃO 
O Prémio IN3+ conta já com três edições, 
sendo esta última lançada em 2020, um ano 
particularmente difícil, e ao qual o reforço do 
nosso compromisso foi tão importante pelo 
apoio a pessoas e instituições que todos os 
dias trabalham de forma a tornar o nosso 
país pioneiro na inovação e na ciência.

IDEIAS VENCEDORAS

A cerimónia desta edição, emitida online, 
contou com as intervenções do Presidente 
da República Portuguesa, Marcelo Rebelo 
de Sousa, e do Primeiro-Ministro, António 
Costa. Contou ainda com o testemunho dos 
vencedores das edições anteriores, professo-
ra Elvira Fortunato e professor José Barata. 
Pode assistir à cerimónia no site do prémio.

As três ideias vencedoras avançaram para 
a fase seguinte e são já três dos projetos de 
I&DI iniciados em 2021.

PRÉMIO IN3+

Consultar Prémio IN3+ Assistir à cerimónia Prémio IN3+ Conheça melhor os premiados

MAIOR 
PRÉMIO DE INOVAÇÃO

 EM PORTUGAL

1 M€

O IMPACTO DO PRÉMIO: 
Na 3.ª edição o número de candidaturas 
aumentou 163%, num total de 87 participações, 
de mais de 30 entidades diferentes, entre 
universidades, centros de investigação, 
empresas e startups, de norte a sul do País e, 
este ano, pela primeira vez, a nível internacional.

1�º LUGAR

2�º LUGAR

3�º LUGAR

https://premioin3mais.pt/projetos-vencedores/
https://premioin3mais.pt/
https://premioin3mais.pt/cerimonia-entrega-de-premios/
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UM TROFÉU INOVADOR
Inovar não significa somente fazer novo é também fazer diferente, com valor acrescido. Por essa razão, ali-
nhados com o que são hoje os desafios de inovar, respeitando os limites do planeta, lançámos o desafio ao 
artista plástico e embaixador da economia circular Bordalo II para a conceção dos troféus da 3.ª Edição do 
Prémio IN3+.

Bordalo II desenvolveu três troféus distintos, aplicando a técnica que o caracteriza e focando a forte necessi-
dade de cada vez mais assumirmos que o que para muitos pode ser desperdício é na verdade uma oportu-
nidade de valorização por via da reinterpretação e reinvenção.

«… Estes animais têm uma semelhança nas suas características — movimentam-se 

muito lentamente, no entanto, estão no nosso planeta há milénios, tendo desenvolvi-

do capacidades e características verdadeiramente inovadoras para conseguirem so-

breviver às catástrofes naturais e humanas.

Estes animais têm todo o mérito em ainda prevalecerem no nosso planeta. De-

vemos tomá-los como exemplo. Devagar se vai ao longe e é com o tempo, a expe-

riência e o trabalho que se atinge a inovação e o mérito. Quis também realçar, com 

esta escolha de espécies, que a sociedade por vezes escolhe os “bons” dos “maus” 

através de critérios de rapidez e celeridade, que nem sempre são os corretos.»  

Bordalo II, artista plástico
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PROJETOS I&DI
A aposta feita na inovação desde 2014, reforçada de ano para ano com um investimento constante, tem 
sido verdadeiramente transformadora para a empresa. Contamos já com uma participação superior a três 
dezenas de projetos de I&DI, relacionados com a melhoria de processos produtivos, aumento da seguran-
ça de documentos, bens, pessoas e marcas, sendo alguns destes assentes em tecnologias disruptivas a 
nível internacional.

Além dos ganhos em eficiência interna, estes desenvolvimentos representam para o negócio da empresa 
outros resultados muitos relevantes, como o registo de novas marcas e de patentes, assim como de pro-
priedades intelectuais, assentes em tecnologias inovadoras a nível mundial, e que são uma porta aberta 
ao mundo, uma vez que o mercado externo é, atualmente, uma grande fatia da nossa carteira de clientes.

INCM LIDERA ALGUNS DOS 
PROJETOS MAIS INOVADORES  

À ESCALA MUNDIAL

NAS ÁREAS DA IDENTIFICAÇÃO  
DE PESSOAS E DA PROTEÇÃO  

DE MARCAS

+ DE 7 M€ 
VALOR GLOBAL 
INVESTIDO  
EM PROJETOS I&DI

18
PROJETOS I&DI  
EM CURSO

4
PROJETOS  
H2020

5
TECNOLOGIAS 
PATENTEADAS

+ 1 M€ 
INVESTIDO  
EM INOVAÇÃO  
EM 2021

4
NOVOS PROJETOS 
I&DI EM 2021

39 
TOTAL DE 
PROJETOS DE I&DI

2
MARCAS 
REGISTADAS
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IDEIAS QUE JÁ CONSTROEM O FUTURO – DESTAQUES

Este projeto, desenvolvido em parceria com o INESC-ID, tem o objetivo de melhorar a pesquisa realizada 
por profissionais, instituições, empresas e cidadãos e possibilitar a adequação inteligente do sistema aos 
perfis do utilizador e à natureza dos conteúdos. Foi necessária a criação de uma nova ferramenta supor-
tada por Inteligência Artificial, com Processamento de Linguagem Natural (PLN), que oferece um ser-
viço de ordenação de resultados e um serviço de análise de comportamentos de utilização. Tal permite 
uma resposta mais especializada à pesquisa de conteúdos, bem como uma adequação cada vez maior 
ao perfil do utilizador, melhorando continuamente a sua experiência de utilização.

Patente mundial da INCM o UniQode® é um novo MRC (machine readable code), desenvolvido em par-
ceria com a Universidade de Coimbra. Este código está suportado num sistema integrado e inovador 
que impede a adulteração de produtos e facilita a sua rastreabilidade. É assim um identificador único, 
customizável e que permite a introdução de elementos estéticos no seu sistema de segurança, podendo 
ser validado através de smartphones (online e offline), o que o torna uma ferramenta versátil e acessível, 
permitindo a cada consumidor ser um potencial aliado das marcas e das autoridades no combate à con-
trafação.

PESQUISA INTELIGENTE PARA O DRE UNIQODE®

Aplicado

Campos de pesquisa do DRE

Aplicado

Selo fiscal do tabaco português;

Selos fiscais de Angola e do Líbano;

Documento Único Automóvel;

Garrafas da Casa Ferreirinha Barca-Velha, 

da Sogrape Vinhos, colheita de 2011�

Contribuições para os ODS do projeto

9.5 16.3
16.10

17.16
17.17

Contribuições para os ODS do projeto

9.5 16.4
16.6
16.A

17.16
17.17

UM CÓDIGO  
QUE PERMITE  
QUE O CONSUMIDOR  
SEJA UM ALIADO  
DAS AUTORIDADES  
NO COMBATE  
À CONTRAFAÇÃO 
APENAS COM O SEU 
TELEMÓVEL

Consultar Anexo 2 – Metas dos ODS da ONU
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Projeto vencedor da 1.ª Edição do Prémio IN3+. 
Com o mote de dar inteligência ao papel, o projeto «Papel secreto — Uma abordagem inovadora e de 
baixo custo», desenvolvido pela equipa coordenada pelos investigadores Elvira Fortunato e Rodrigo 
Martins, da NOVA School of Science and Technology | FCT NOVA, tem continuidade através do Labo-
ratório Colaborativo ALMASCIENCE — Beyond Paper. 

O projeto propõe a incorporação da sua investigação na área da eletrónica no papel nos produtos de 
segurança da INCM, fazendo com que os dispositivos convencionais possam ser substituídos por tecno-
logia impressa no próprio papel, que tem a vantagem de ser mais barata e mais sustentável que o silício 
(usado frequentemente nos microchips). O projeto já alcançou resultados que vão contribuir para tornar 
esta tecnologia uma realidade num futuro próximo:

 • Desenvolvimento de chips (sem silício), de muito pequena dimensão, em substratos poliméricos; 
 • Desenvolvimento de circuitos impressos por flexografia, serigrafia e jato de tinta;
 • Desenvolvimento de software e respetiva App.

Um projeto desenvolvido internamente pelo INCM LAB, em estreita colaboração com as áreas produ-
tivas e de engenharia da empresa, com um objetivo claro: procurar soluções mais ecológicas para os 
cartões que produzimos, mas que sejam igualmente duráveis e capazes de incluir os elementos de segu-
rança usados na INCM. Os materiais foram escolhidos com base numa análise cuidada a todo o ciclo de 
vida dos cartões, desde a origem das matérias-primas, passando pela produção, até ao fim de ciclo, de 
forma a avaliar a melhor opção para os novos cartões.

ESTES MATERIAIS ESTÃO PRONTOS PARA SEREM APLICADOS E ESTAMOS JÁ A DESENVOLVER PROJETOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO.

PAPEL SECRETO CARTÕES SUSTENTÁVEIS

Aplicado

PETG reciclado — Produção dos cartões 

da Presidência Portuguesa do Conselho 

da União Europeia (PPUE 2021)�

Contribuições para os ODS do projeto

8.4 9.4
9.5

12.2 17.16
17.17

Contribuições para os ODS do projeto

8.4 9.4
9.5

12.2
12.4

PVC Degradável, apesar de ser plástico, é uma das opções 
mais conhecidas no mercado, devido às suas características 
de ciclo, mais concretamente o fim. Ao ser colocado num ater-
ro específico, é tratado de forma adequada, acabando por não 
libertar gases tóxicos para o ambiente. No entanto, exige uma 
atenção redobrada em relação aos compostos eletrónicos 
(antenas, chips, banda magnética, etc.).

O PETG reciclado e reciclável é um poliéster que não liberta 
substâncias perigosas, do início ao fim do seu ciclo de vida. 
Tem uma constituição que permite que a sua reciclagem e 
incineração se realizem sem emissão de gases nocivos. Além 
disso é uma alternativa circular que permite a poupança de 
energia, água e materiais virgens.

Consultar Anexo 2 – Metas dos ODS da ONU
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Projeto proveniente da ideia vencedora em 2.º lugar na 1.ª edição do Prémio IN3+. 
Desenvolvido em parceria com a IDMEC|IST com o objetivo de desenvolver de técnicas de cunhagem 
em moeda metalo-polimérica (metal e plástico), com possibilidade de inclusão de elementos estéticos 
inovadores e de elementos de segurança. 

A introdução de materiais poliméricos permite a introdução de novos elementos de segurança, digitais 
e estéticos, tais como tintas de segurança, nanomarcadores, hologramas e chip eletrónico e até realida-
de aumentada, permitindo assim reduzir riscos de falsificação e contrafação, maior liberdade artística e 
disponibilização de conteúdos adicionais a acompanhar a moeda. 

Mais recentemente esta inovação permitiu a produção com plásticos reciclados, podendo assim tornar-
-se também um produto mais circular.

Desenvolvido em parceria com o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e 
Ciência (INESC-TEC), para criação de uma solução que permita a emissão de documentos digitais de 
identificação (civil, profissional, académica) através de dispositivos móveis (smartphones, tablets), basea-
dos em infraestruturas descentralizadas (p.e. blockchain privada, semiprivada ou pública), e em biome-
tria avançada complementada por biometria comportamental, em conformidade com RGPD e eIDAS. 

Esta solução permitirá colmatar a necessidade, cada vez maior, dos cidadãos se identificarem às entida-
des públicas e privadas, no mundo real e digital, de uma forma fácil, rápida, legal, segura e credível. 

Descubra a nossa visão e abordagem no mundo da identificação móvel, com especial ênfase para as 
soluções que visam atender às necessidades de uma sociedade cada vez mais digital, no white paper 
Identificação Digital Móvel: Desafios e Oportunidades.

MOEDA TRANSPARENTE

IDMOBILE — IDENTIFICAÇÃO MÓVEL DIGITAL

Aplicado

Moeda da série «Europa» — O Gótico 

(Plano Numismático 2020)

Moeda da Série «Desenhar a Moeda» — 

O Clima (Plano Numismático 2022) (com 

plásticos reciclados)�

Aplicado

Protótipo base para a carta de condução 

digital�

Contribuições para os ODS do projeto

9.5 16.4
16.A
16.10

17.16
17.17

UMA CARTEIRA  
DE DOCUMENTOS
DIGITAIS NO SEU
DISPOSITIVO MÓVEL

Contribuições para os ODS do projeto

9.4
9.5

12.5 17.16
17.17

Consultar white paper Identificação Digital Móvel: Desafios e OportunidadesConsultar Anexo 2 – Metas dos ODS da ONU

https://incm.pt/portal/arquivo/incm/inovacao/Identificacao_Digital_Movel.pdf
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Mais futuro em desenvolvimento

FACING
Solução proprietária da INCM
Parceiro: Universidade de Coimbra

Criação de ferramentas para melhorar a qualidade 
da fotografia e validar se atende às normas 
internacionais ICAO | Realização de prova de vida 
durante a aquisição da fotografia | Criação de uma 
aplicação de reconhecimento facial, para dispositivos 
móveis.

TRUST-FACE
Solução proprietária da INCM
Parceiro: Universidade de Coimbra

Aplicação da tecnologia UniQode® para verificação da 
autenticidade de fotografias de faces em documentos 
de identificação e com aplicação nas tintas da gama do 
invisível.

CARD3DFACE
Solução proprietária da INCM
Parceiro: Universidade de Coimbra

Criação de um sistema próprio da INCM de geração 
de impressão com visualização 3D de faces para 
utilização em documentos de identificação.

IMARS
Parceiro: LIDER — IDEMIAIDENTITY&SECURITY 
FRANCE e mais 22 entidades, pertencentes a 14 
países europeus

Estudo e desenvolvimento de algoritmos para a 
deteção de morphing em imagens para proporcionar 
um sistema de controlo de passagem de fronteiras 
mais sofisticado. Cabe à INCM a impressão dos 
espécimes a serem usados nos testes reais nas 
fronteiras e participar na definição do sistema  
global e nas recomendações relacionadas com os 
documentos e sistemas de verificação e validação  
de identidade.

LINHA ESTRATÉGICA
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
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UNIQUEMARK
Solução proprietária  
da INCM  
Parceiro: Universidade  
de Coimbra

Criação de uma marca única, 
não clonável, em que seja 
possível confirmar a sua 
autenticidade através de 
instrumentos de fácil uso, 
baratos e acessíveis (como  
um smartphone).

NANOMARCADOR
Parceiro: Instituto 
de Nanoestruturas, 
Nanomodelação e 
Nanofabricação (CENIMAT/
i3N) da FCT NOVA

Produção de marcadores, 
com base em materiais 
nanoestruturados para 
as tintas de segurança e 
desenvolvimento do respetivo 
leitor para validação destes 
elementos de segurança.

PHARMALEDGER
Parceiro: LIDER — UPM — 
Universidade Politécnica 
de Madrid e mais outros  
12 parceiros europeus

Promoção da segurança 
dos pacientes através da 
rastreabilidade dos produtos 
farmacêuticos Cabe à INCM 
o desenvolvimento de 
mecanismos de track/trace 
inteligentes para os fármacos, 
possibilitando uma maior 
segurança na sua produção  
e comercialização.

AICeBLOCK
Parceiro: Fraunhofer

Desenvolvimento de uma 
plataforma, sustentada 
em blockchain que permite 
fomentar a confiança 
em aplicações de base 
em Inteligência Artificial 
através da sua certificação. 
Com esta solução será 
possível interpretar, 
rastrear e auditar as 
previsões dos modelos 
«inteligentes» usados em 
áreas como a condução 
autónoma ou diagnóstico 
por computador.

HIGHLIGHT
Parceiro: Universidade 
Nova de Lisboa — FCT

Criação de uma tinta 
oticamente variável (OVI) 
sem precedentes, baseada 
em nanoestruturas de óxido 
de titânio, que permite que 
a segurança proveniente 
das tintas OVI e das tintas 
sensíveis à radiação UV seja 
conseguida numa única tinta.

VISUAL ID
Parceiro: Universidade  
de Coimbra — Instituto  
de Sistemas e Robótica

Desenvolvimento de método  
de esteganografia para 
esconder informação em 
imagens que seja resistente 
à impressão e aumento da 
maturidade da tecnologia 
UniQode® com especial foco  
na autenticação do holograma  
e glitter.

SPHINX
Parceiro: LIDER — 
National Technical 
University of Athens 
(NTUA) e mais outros  
14 parceiros europeus  
de 5 Estados Membros

Desenvolvimento de 
uma ferramenta de 
cibersegurança universal  
para certificação de 
equipamentos e dispositivos 
médicos.

LINHA ESTRATÉGICA
AUTENTICAÇÃO, RASTREABILIDADE E PROTEÇÃO DE MARCA

Mais futuro em desenvolvimento
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LINHA ESTRATÉGICA
IDENTIFICAÇÃO DIGITAL

LINHA ESTRATÉGICA
EFICIÊNCIA INTERNA

iDIGITAL
Parceiro: INESC, INESC-ID, INOV, 
Universidade do Minho, Universidade 
de Aveiro, Universidade do Porto, IST, 
INESC-TEC

Estudo sobre a identidade digital, na 
vertente técnica e comparativa das 
soluções no mercado nacional | Contribuir 
para a criação de linhas orientadoras 
para que as tecnologias de identificação 
digital em desenvolvimento se adequem 
às exigências das instâncias oficiais, bem 
como dos normativos internacionais.

ESTUDO DE EVOLUÇÃO DE CHAVES 
CRIPTOGRÁFICAS
Parceiro: INESC-TEC 

Desenvolvimento de chaves criptográficas 
mais robustas e capazes de resistirem 
a potenciais ataques levados a cabo por 
supercomputadores, abordando também  
a computação quântica.

IDINA
Parceiro: INESC-TEC 

Desenvolvimento de uma plataforma 
de identidade digital não autoritativa 
e de informação do cidadão, aplicável a 
países em vias de desenvolvimento, que 
permita, na ausência de sistemas centrais 
de identificação desses Estados, que um 
conjunto de entidades de autoridade 
informal, possam identificar os cidadãos 
Possibilitando assim, a identidade legal de 
aprox. mil milhões de pessoas em países 
desfavorecidos (ODS 16.9).

APRIL
Parceiro: Universidade Politécnica de Madrid — UPM e mais 14 entidades, 
pertencentes a 8 países europeus 

Promoção da implementação das mais recentes técnicas da robótica colaborativa  
e ágil na manipulação de materiais flexíveis com base no paradigma da indústria 4.0. 
Cabe à INCM ser anfitriã de um caso de uso para a construção de um protótipo de 
controlo de qualidade do PEP.

Mais futuro em desenvolvimento
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SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE CUNHAGEM DE MOEDA
Parceiro: IDMEC|IST

Desenvolvimento de um programa de elementos 
finitos que permite efetuar a simulação numérica do 
processo de cunhagem de moedas, o que permite 
prever as áreas dos cunhos que poderão dar origema 
constrangimentos e dificuldades.

DIMINUIÇÃO DA COLONIZAÇÃO BACTERIANA  
EM MOEDAS
Parceiro: FC/UNL-UNIDEMI e pelo IST-IBB

Obtenção de know-how e meios necessários para 
realizar análises sistemáticas do potencial de cada 
moeda para a colonização e sobrevivência bacteriana 
e promover critérios na conceção de moedas que 
permitam minimizar a sua adesão.

MOEDINOV
Parceiro: CMEMS — Universidade do Minho

Desenvolvimento de uma nova tecnologia que  
permite a criação de novos efeitos estéticos,  
através da combinação de diversos materiais 
metálicos e cerâmicos.

MOEDA ADITIVA
Parceiro: IDMEC|IST

Desenvolvimento de novas tecnologias de produção 
de moeda com especial foco no potencial da 
impressão 3D, que permite a aplicação de tecnologias 
aditivas, com geométricas complexas, diversos 
materiais metálicos e componentes tridimensionais 
móveis e fixos.

LINHA ESTRATÉGICA
FABRICO E CUNHAGEM DE MOEDA

Mais futuro em desenvolvimento
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Tópicos materiais

Eficiência de processos 

Evolução e modernização do negócio

Segurança do Produto e da Informação

Imagem e reputação
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Nas suas orientações estratégicas para o triénio 2022-2024, a INCM assume como um dos seus eixos 
estratégicos a evolução pretendida no reforço da agilidade e resistência da empresa, que implicará uma 
intervenção multidisciplinar e transversal, desde a segurança das suas infraestruturas físicas e lógicas 
à simplificação e automação dos seus processos, passando por uma transformação das competências e 
comportamentos, visando a criação da organização e das capacidades necessárias para o futuro da or-
ganização.

A definição do eixo estratégico vem apenas destacar aquele que tem sido o trabalho desenvolvido nos 
últimos anos de otimizar a operação e melhorar a sua resiliência e segurança através da adoção de boas 
práticas e normativos, da reengenharia e simplificação de processos operacionais, de suporte ou de gestão.

CERTIFICAÇÕES

QUALIDADE

ISO 9001 — Sistema de Gestão da 
Qualidade

NP EN ISO/IEC 17025 — Acreditação dos 
Laboratórios da INCM

MASTERCARD CQM — Produção e 
Personalização de Cartões Bancários

SEGURANÇA

ISO 14298 — Sistema de Gestão de 
Produção Gráfica de Segurança

VISA/MASTERCARD — Produção e 
Personalização de Cartões Bancários

AMBIENTE

ISO 14001 — Sistema de Gestão Ambiental

CONCILIAÇÃO

NP 4552 — Sistema de Gestão da 
Conciliação entre a Vida Profissional,
Familiar e Pessoal

SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

ISO 27001 — Sistema de Gestão de 
Segurança de Informação

GNS — Acreditada pelo Gabinete Nacional 
de Segurança
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NA VANGUARDA  
DA INDÚSTRIA 4.0
Nos últimos anos assistimos à evolução significativa das potencialidades da automação. Atualmente, 
existem ferramentas que permitem replicar as ações humanas e também é possível a implementação de 
ferramentas totalmente configuráveis que permitam conectar máquinas, pessoas e processos, agilizan-
do as operações fabris, tais como gestão online de encomendas, controlo de produção, qualidade, manu-
tenção e inventário.

O conceito de SmartFactory tem ganho maior relevo nos últimos anos, uma vez que os responsáveis 
pela produção necessitam cada vez mais de acesso a informação em tempo real (p.e., ordens de fabrico, 
downtimes, perdas de eficiência, pessoas afetas a cada centro de trabalho).

Os ganhos de produtividade e o melhoramento da capacidade de resposta da manutenção estão dire-
tamente relacionados com a execução de diagnósticos e/ou reparações, rápidos, precisos e atempados. 
A correta alocação de recursos, quer em quantidade ou em especialidade, em função da criticidade do 
ativo, volume de trabalho e da complexidade das avarias, são alguns dos fatores críticos que concorrem 
para um aumento de eficiência da atividade de manutenção e consequentemente para uma maior pro-
dutividade das áreas fabris. 

A visão para a Indústria 4.0 da INCM foi revista em 2020, visando promover iniciativas estratégi-
cas de transformação e de eficiência industrial, garantindo o alinhamento das áreas industriais e 
das complementares que sejam intervenientes na cadeia de valor, fundamentada nos princípios e 
objetivos do desenvolvimento industrial.

O sucesso da evolução da empresa ao nível da inovação e internacionalização, dando resposta à 
crescente exigência dos mercados e à sofisticação tecnológica de soluções de segurança, coloca o 
desafio à empresa de responder de forma eficiente ao alargamento do número de produtos e ser-
viços, propostas e ofertas comerciais, de clientes e de contratos a gerir.

VELOCIDADE E FLEXIBILIDADE

 Time to market
 Flexibilidade de produção
  Eficácia na previsão e planeamento

EFICIÊNCIA

 Eficiência de equipamentos e ativos
 Eficiência da força de trabalho
  Eficiência energética e hídrica
  Eficiência de inventário

QUALIDADE E GARANTIA

 Segurança no trabalho
 Qualidade do produto
  Qualidade do processo
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PORTFÓLIO INDÚSTRIA 4.0

PLANEAMENTO DE PRODUÇÃO 
Implementação de projeto que permita a melhoria dos processos de previsão 
e planeamento de produção nas áreas de negócio produtivas, nomeadamente 
permitindo uma melhoria dos processos de simulação, recolha de dados em tempo 
real e gerar alertas relativos a falhas ou alterações de produção e obtenção de 
relatórios de produção.

SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA
Implementação de um novo sistema de gestão técnica centralizada que permita 
estabelecer e adaptar estratégias operacionais, monitorizando todos os sistemas 
vitais dos edifícios da INCM.

SISTEMA DE EXPEDIÇÃO AUTOMÁTICO (ATLAS)
Melhoria da logística da produção e expedição do Passaporte Eletrónico Português 
(PEP) e do Cartão de Cidadão (CC) através da utilização da robótica colaborativa 
para o transporte de produto entre áreas de segurança, manipulação e operação  
de um armazém automático e envio dos produtos finais validados para expedição, 
bem como a expedição automática dos produtos.

REALIDADE AUMENTADA NA MOEDA DE COLEÇÃO
Desenvolvimento de solução para apoio à manutenção de dois equipamentos 
de cunhagem de moeda de coleção, com recurso a óculos e aplicação de realidade 
aumentada.

PLATAFORMA DE GESTÃO E CONTROLO INDUSTRIAL
Normalizar e apresentar os dados recolhidos de diferentes equipamentos numa 
plataforma única, centralizada e com elevados critérios de usabilidade, permitindo 
a gestão, monitorização e comunicação de dados entre diversos equipamentos  
e stakeholders.

MANUTENÇÃO PREDITIVA 
Desenvolvimento/aquisição de algoritmos e plataforma de manutenção preditiva, 
permitindo assim a antecipação de eventuais problemas que podem originar falhas 
dos equipamentos, reduzindo os custos com manutenção corretiva e otimizando  
a produtividade do equipamento.

IMPRESSÃO 3D
Implementação de uma solução de impressão 3D que possa globalmente  
responder à disponibilidade de peças compatíveis para os equipamentos de 
produção (mais antigos), criando autonomia à INCM na construção de peças/
consumíveis, que podem ter um impacto operacional relevante.
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A estratégia adotada para a Indústria 4.0 da INCM assenta na promoção de iniciativas que permitam 
alavancar mudanças disruptivas no parque industrial e na sua integração em ecossistemas digitais com 
os vários fornecedores da cadeia de valor, sendo suportado nos mecanismos já disponíveis para o envol-
vimento das partes interessadas e para o governance da sociedade, designadamente através do Comité 
de Eficiência Interna e Indústria 4.0.

ATLAS — PROJETO VENCEDOR

Desenvolvido em parceria com o Centro 

de Investigação UNINOVA, da NOVA School 

of Science and Technology | FCT NOVA, 

o ATLAS é baseado no paradigma da 

Indústria 4.0 e é um projeto que nasceu da 

2.ª edição do prémio de inovação da INCM, 

denominado Prémio IN3+. 

Em 2020 o projeto foi distinguido com o 

prémio Best Future of Operations Projet 

nos Portugal Digital Awards 2020, um 

prémio promovido pelo IDC com o objetivo 

de reconhecer os líderes e empresas na 

área de transformação digital.
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PROGRAMA KAIZEN
Kaizen é uma metodologia japonesa que visa a procura da perfeição de uma forma contínua. Com o 
objetivo de se trazer essa filosofia para a empresa, criámos em 2011 o Programa Kaizen, sendo a sua es-
tratégia composta por duas vertentes: uma mais operacional e outra mais focada na mudança de cultura 
organizacional (mindset). Este programa de melhoria contínua visa então aumentar a competitividade 
da empresa através da adoção de um conjunto de práticas orientadas para a organização das áreas de 
trabalho e aperfeiçoamento de processos produtivos e de serviços, identificando e eliminando fontes de 
desperdício, melhorando a qualidade do produto, a comunicação e, consequentemente, a satisfação do 
cliente.

Enquadrado no nosso programa Mudar a Casa, decidimos criar uma parceria entre o Programa Kaizen 
e o Instituto Kaizen para suportar a criação da cultura de melhoria contínua. Dessa forma têm vindo 
a ser desenvolvidos projetos de melhoria em áreas como a Contrastaria ou a Gráfica de Segurança.  
No ano de 2021 foram diversas as iniciativas realizadas no Programa Kaizen destacando-se as apresen-
tadas no quadro abaixo.

Para 2022 encontram-se já previstas inúmeras iniciativas com o principal objetivo de assegurar que as 
boas práticas Kaizen, que têm sido introduzidas na Gráfica de Segurança e Contrastarias, são consolida-
das e que as mesmas são replicadas em outras unidades de negócio.

RECONHECIMENTO EQUIPA KAIZEN
O reconhecimento das pessoas que partici-
pam nas iniciativas Kaizen é essencial para as-
segurar a cultura de melhoria contínua. Nesse 
sentido, a todos os participantes da iniciativa 
Kaizen Diário foi oferecido um caderno susten-
tável que permite escrever e apagar quantas 
vezes quisermos, ideal para apontamentos 
diários que não são necessários armazenar. 
Os cadernos foram personalizados com o logo 
da INCM e a insígnia «Equipa Kaizen».
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PRINCIPAIS INICIATIVAS KAIZEN EM 2021

KAIZEN DIÁRIO
Criação de ferramentas de gestão visual das equipas para análise diária, tipicamente 
ao início do turno de trabalho, numa reunião de 5 a 10 minutos para que as equipas 
analisem os desvios dos indicadores do dia anterior, criem as contramedidas neces-
sárias para corrigir esses desvios e analisem o plano de trabalho do próprio dia.

Aplicação: Implementado em 8 secções distintas.

QUADRO KANBAN
Kanban é um método lean para gerir e melhorar o trabalho de recursos humanos. Um 
quadro Kanban representa visualmente o trabalho em várias etapas de um processo 
permitindo uma melhor priorização do trabalho e gestão da capacidade.

Aplicação: IImplementado na Gráfica de Segurança para gerir os pedidos de orça-
mentação das áreas comerciais.

VALUE STREAM MAPPING (VSM)
Método que permite analisar o estado atual de um processo através do mapeamen-
to desde o qual um bem é transformado desde a matéria-prima até ser entregue ao 
cliente como produto procurando identificar tarefas de valor acrescentado e sem 
valor acrescentado.

Aplicação: VSM na Moeda identificou oportunidades que irão permitir uma melhoria 
de cerca de 18% do OEE quando implementadas

SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (SMED)
Análise e metodologia de desenvolvimento para tempo perdido em mudanças de sé-
rie de produção (tempo de setup). Setup é o tempo gasto entre a última unidade de 
série produzida e a primeira unidade da nova série O objetivo do SMED é reduzir o 
tempo de setup e consequentemente o tempo improdutivo sem valor acrescentado.

Aplicação: Redução de cerca de 80% do tempo de setup de uma máquina.

LEAN PROJECT MANAGEMENT
Definição de metodologia de gestão de projeto desenhada para a INCM, tendo por 
base o modelo Lean Project Management (para se atingir os objetivos de qualidade, 
custo, nível de serviço e motivação no desenvolvimento e conceção de novos produ-
tos.

Aplicação: Avaliado por inquérito aos participantes de 2 projetos piloto. 100% dos 
inquiridos indicou que a metodologia satisfaz as necessidades/dificuldades identifi-
cadas na empresa.
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SEGURANÇA E PRIVACIDADE
A informação gerida pela INCM, os seus processos de suporte, sistemas, aplicações e redes são ativos 
valiosos para a organização e, neste contexto, a segurança da informação é uma prioridade, de forma a 
assegurar a continuidade da atividade da organização, minimizando os riscos e maximizando o desem-
penho e a prestação do serviço.

A segurança da informação deverá ser aplicada em todas as fases do ciclo de vida da mesma, assegu-
rando a manutenção, de forma permanente e equilibrada, de um nível de qualidade e segurança eleva-
do, prevenindo a materialização de riscos inerentes, para mitigar os potenciais danos provocados pela 
exploração de vulnerabilidades e incidentes de segurança, e garantindo que o negócio opera conforme 
esperado ao longo do tempo.

É entendimento da empresa que a segurança da informação é um pressuposto fundamental para o su-
cesso dos serviços por si prestados, sendo da responsabilidade de todos, pessoas da empresa, fornecedo-
res ou outras entidades que tenham acesso à informação, em cada momento agir em conformidade com 
as regras definidas e impostas pelas nossas políticas de segurança e privacidade.

POLÍTICA  
DE SEGURANÇA  

DE INFORMAÇÃO

POLÍTICA  
DE PRIVACIDADE 

DE DADOS

SENSIBILIZAÇÃO  
E FORMAÇÃO

GESTÃO  
DE RISCO

REGISTOS  
DE ATIVIDADES  

DE TRATAMENTO
(RATs)

GESTÃO  
DE EVENTOS  

E INCIDENTES

GESTÃO  
DE ALTERAÇÕES

PLANO  
DE CONTINUIDADE

DE NEGÓCIO

AUDITORIAS
INTERNAS  

E EXTERNAS

PRIVACY  
IMPACT

ASSESSMENT
(PIAs)

SEGURANÇA
E PRIVACIDADE
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INCM CYBERPOD

A INCM assinou um acordo com a CYBERGYM para o fornecimento de uma nova instalação de 
treino em cibersegurança. 

Reconhecendo que a cibersegurança é um esforço conjunto com os clientes, parceiros e fornece-
dores que nos rodeiam, o «INCM CyberPod» está localizado na NOVA SBE em Carcavelos e para 
além de fornecer um ambiente onde as nossas pessoas podem envolver-se completamente com a 
sua formação, irá permitir à Universidade oferecer a outras empresas o mesmo nível avançado de 
treino e educação cibernética a que a INCM tem acesso.

O centro de treino irá fornecer uma gama abrangente de cursos de acordo com a maturidade e ní-
vel de habilidade existentes nas organizações. O método inovador que envolve hackers executan-
do ciberataques complexos ao centro de treino por forma a simular ataques reais na organização 
provou ser a maneira mais eficaz de incutir habilidades cibernéticas de longo prazo e conscienti-
zação para o impacto que esses mesmos ataques podem causar.

Para Alcides Gama, Vogal do Conselho da Administração, na INCM «estamos bem cientes do 
aumento dos riscos de segurança cibernética principalmente em áreas onde nos posicionamos 
como a identidade e rastreabilidade de bens e serviços. A conscientização cibernética é uma res-
ponsabilidade institucional para as nossas equipas, para os nossos clientes e para todos aqueles 
que, diariamente, fazem uso de um produto com a nossa assinatura».

VISÃO GERAL  
DO RGPD

TODOS TEMOS  
UM PAPEL A 
CUMPRIR...

Informo que as pessoas
de quem trato dados
pessoais sobre as 
condições em que esse 
tratamento é realizado.

Trato dados pessoais 
como informação 
confidencial e aplico as 
medidas de segurança 
necessárias.

Utilizo as minutas 
contratuais pré-definidas 
sempre que recorro a 
um subcontratante para 
tratar os dados pessoais.

Comunico ao DPO  
sempre que desenvolvo 
ou altero um tratamento 
de dados pessoais.

Asseguro que 
existem garantias 
adequadas antes 
de transferir os 
dados para fora  
da UE.

Comunico ao DPO 
sempre que tomo 
conhecimento 
de um incidente 
ou fuga de 
informação.

Se necessário, 
obtenho 
consentimento 
para tratar os 
dados pessoais 
de forma clara, 
positiva e 
enequívoca.

Recolho  
apenas os dados 
necessários 
para cumprir as 
finalidades de 
tratamento e 
atribuo acesso 
apenas a quem 
necessita.
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A proteção da privacidade e dos dados pessoais constitui também um compromisso fundamental da 
INCM para com o titular de dados.

Com a entrada em vigor do novo Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD), mantemo-nos em-
penhados e comprometidos no cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, da privacidade 
e da segurança de informação, de forma a proteger os dados pessoais e a privacidade dos seus titulares.

Sempre que em alguma operação de autenticação junto dos nossos serviços fornecer os seus dados pes-
soais, a INCM garante a proteção dos seus dados pessoais através de procedimentos físicos e lógicos, 
bem como pela aplicação de práticas de segurança de informação inerentes à sua atividade. Para saber 
mais consulte a nossa política de privacidade de dados. 

SELOS DE MATURIDADE DIGITAL

No final de 2021, a INCM acolheu e promoveu a conferência «Selos de Maturidade Digital – Por-
tugal Pioneiro na Certificação» em parceria com a Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD). 
Durante a conferência, foi apresentado o modelo de Certificação de Maturidade Digital (Selos de 
Maturidade Digital) que concretiza uma das medidas inseridas no Plano de Recuperação e Resi-
liência (PRR) para promover a transformação digital na INCM. 

Através da Plataforma de Certificação, implementada e gerida pela INCM, as empresas, do setor 
privado ou público, que cumpram um conjunto de normativos e orientações alinhadas com as 
melhores práticas podem agora ser certificadas, de acordo com o seu nível de maturidade (bronze, 
prata ou ouro), em 4 dimensões: Sustentabilidade, Cibersegurança, Privacidade e Proteção de Da-
dos Pessoais e Acessibilidade. 

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com o Instituto Português de Acreditação e o Instituto 
Português da Qualidade, as entidades certificadoras e a INCM, com o acompanhamento da EMPD.

Consultar Política de Privacidade de Dados da INCM

https://incm.pt/portal/politica_privacidade.jsp


6�
AS NOSSAS
PESSOAS 
MOTIVADAS
Orientação Estratégica

Desenvolvimento das Pessoas

Notoriedade e Reconhecimento

Tópicos materiais

Desenvolvimento de Competências 

Igualdade e Diversidade 

Saúde e Bem-estar 

Imagem e Reputação 

Ética Empresarial

Comités de acompanhamento

Comité de Desenvolvimento Organizacional

Comité de Ética

Comité de Igualdade de Género

3.4

3.8

4.3 

4.4

5.1

5.4

5.5

8.5

8.8

10.3

10.4



INCM	 	 RELATÓRIO	DE	SUSTENTABILIDADE	2021	 	 				AS	NOSSAS	PESSOAS							MOTIVADAS 062

As pessoas são o pilar central da empresa, e por isso os nossos resultados são o fruto do seu profissio-
nalismo e envolvimento nos objetivos e na nobre missão da empresa. Nesse sentido, procuramos que as 
nossas políticas de recursos humanos estejam alinhadas com as melhores práticas, de forma a promover 
a valorização e desenvolvimento das nossas pessoas numa procura ativa pela garantia do seu bem-estar 
e motivação e que estas sejam também motivadoras para novos talentos.

Importa referir que no ano de 2021 alterámos a nossa análise face às contabilizações de recursos hu-
manos, no sentido de estas representarem melhor a realidade da empresa. Ou seja, as contabilizações 
passam a incluir os ativos em regime de cedência de interesse público (ACIP), bem como as comissões 
de serviço e órgão de gestão como internos da empresa. Contudo, para manter o rigor na nossa análise 
e fazer comparações anuais e análises de tendência, recalculámos os três anos anteriores segundo os 
mesmos pressupostos.

Em termos de entradas em 2021 houve um acréscimo de 7 pessoas face ao ano anterior, e em termos de 
saídas verificam-se essencialmente as saídas por situações de cessação de contratos de trabalho a termo 
resolutivo certo, por se tratar de necessidades temporárias, e apenas uma pequena porção relacionada 
pela cessação por iniciativa da pessoa, nomeadamente nas áreas das tecnologias de informação, reflexo 
também do dinamismo do mercado de trabalho nesta área, com elevada competitividade.

Importa referir que a atração de novos talentos continua a ser estratégico para a INCM, para fazer face 
às suas ambições estratégicas e aos desafios que se colocam, mas também para garantir a renovação dos 
seus quadros para os casos das saídas por reforma.

A totalidade das pessoas encontra-se abrangida pelo Acordo de Empresa (AE) celebrado entre a INCM 
e as organizações sindicais representativas. Em 2021 mais de 53% das pessoas que trabalham na INCM 
têm antiguidade superior a 20 anos, 37% eram sindicalizadas e apresentavam o seguinte vínculo laboral 
e perfil:

724 pessoas 98% permanentes

49 entradas

42 saídas12 estagiários

RECURSOS HUMANOS EM 2021:

(inclui contratos a termo, ACIP’s,  
comissões de serviço e órgãos de gestão)

FAIXAS ETÁRIAS

- 30 anos 5%

30 - 50  anos 66%

+ 50  anos 28%

709 Contratados  
sem termo

VÍNCULO LABORAL HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

15 36,1%

44,4%

19,6%

Contratados  
a termo

Ensino Superior

Ensino Secundário 
(12º ano)

Ensino Básico 
(9º ano ou inferior)
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ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS  
DO PRESENTE E DO FUTURO
A pandemia obrigou a mudanças repentinas, naquilo que eram as rotinas normais da empresa, e obri-
gou-nos a uma rápida adaptação a novas modalidades de prestação de trabalho. A nossa resposta foi 
reveladora daquilo que é a nossa capacidade de adaptação à mudança, desde logo, porque a empresa 
nunca parou de laborar, uma vez que, devido ao nosso tipo de negócio e à nossa responsabilidade para 
com o Estado português, tivemos de garantir serviços mínimos para os produtos e serviços essenciais 
ao normal funcionamento da sociedade.

A experiência do teletrabalho foi considerada positiva pelas pessoas e pela gestão, e considerando que 
estes novos modelos são também adaptados à realidade da transição digital das empresas, foi adotada 
uma política de apoio a esta modalidade, para funções compatíveis. De modo a permitir maior flexibi-
lidade foram adotados dois modelos distintos: teletrabalho exclusivo, ou teletrabalho no designado re-
gime híbrido ou misto, com obrigatoriedade de deslocações à empresa num mínimo de duas vezes por 
semana. Em simultâneo, foram adaptados vários procedimentos de modo a permitir a manutenção da 
ligação e conexão das pessoas à organização, nomeadamente com a promoção de várias conferências 
remotas, e mesmo momentos presenciais com número limitado de pessoas, e com a adaptação do pro-
grama de formação às novas necessidades do trabalho remoto.

A valorização das pessoas é fundamental para a promoção 
da produtividade e competitividade da empresa. Por isso, 
a estratégia prosseguida continua a ser assente num forte 
investimento na formação, que permita a progressiva adap-
tação e evolução no plano do desenvolvimento individual 
de carreira, a promoção de uma cultura de meritocracia e a 
promoção de um conjunto de ações, assentes em boas prá-

ticas e condutas éticas, no âmbito da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, saúde e bem-es-
tar, igualdade, diversidade e inclusão.

No âmbito da gestão do desempenho, essencial para a promoção de uma cultura de meritocracia e 
desenvolvimento profissional, o nosso Sistema de Gestão de Desempenho da INCM visa o reconheci-
mento da contribuição de cada um para os resultados da empresa, num processo de desdobramento dos 
objetivos estratégicos, passando pelos das unidades orgânicas e culminando na contratualização, em 
cascata, dos objetivos de equipa e individuais de todas as pessoas.

Os objetivos das unidades orgânicas, que mais direta ou indiretamente se traduzem na fixação dos ob-
jetivos das pessoas, são mensalmente monitorizados através da definição não só de metas anuais mas 
também de metas intercalares, que permitem efetuar o acompanhamento regular do desempenho insti-
tucional e, desta forma, tomar decisões baseadas em factos e em tempo útil sempre que se verificam des-
vios face ao planeado ou surgem novas oportunidades que exigem um realinhamento das prioridades.

Sabendo que a aquisição continuada de competências é o elemento-chave para a progressiva adaptação 
e evolução profissional das pessoas, principalmente no que respeita à superação dos desafios que têm 
sido impostos pela inovação tecnológica e internacionalização da empresa registada nos últimos anos, 
pressupõe a existência de uma plataforma sólida de apoio à aquisição de conhecimentos, quer através 
de formação técnica e especializada, quer com recurso à qualificação académica, bem como o desenvol-
vimento de competências comportamentais.

MODALIDADES 
DE TRABALHO: 
54% presencial
33% teletrabalho
13% misto

DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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A aposta continuada nestes pressupostos foi reforçada com um investimento exponencial em 2021: Neste contexto, importa igualmente referir a importância da plataforma de suporte à gestão da forma-
ção, fundamental para a operacionalização da formação em formato e-learning, bem como o processo de 
criação e renovação dos espaços dedicados à formação, nos diversos edifícios da empresa, que permiti-
ram melhorar significativamente as condições e qualidade da formação ministrada.

O plano de formação da INCM está organizado em 4 programas: Transversal; Específicas; Liderança e 
Qualificação Académica. Destaca-se, em 2021, para além do sucesso com o volume de horas de formação 
alcançado ainda em contexto pandémico, o primeiro programa de mentoring destinado a mentorar talen-
tos internos e o INCM Qualifica destinado a apoiar as nossas pessoas a completar o ensino secundário. 
Destaca-se também as formações no âmbito da ética, igualdade e diversidade, a capacitação e transforma-
ção digital e o apoio ao trabalho remoto, em termos de conteúdos transversais, e ainda a aposta contínua 
na formação especializada e técnica para responder ao elevado grau de especialização exigido.

Quanto às modalidades utilizadas para a formação foi mantida a aposta na formação remota, através da 
videoconferência e do e-learning, que permite além de abranger diretamente mais de 300 pessoas uma 
maior flexibilidade na organização dos tempos. No entanto, mesmo com o contexto pandémico, foi ainda 
possível desenvolver um assinalável volume de horas de formação na modalidade presencial, cumprin-
do as exigentes regras de segurança e saúde no trabalho definidas.

Outra questão relevante para o desenvolvimento e motivação das pessoas é o mecanismo de mobilidade 
profissional, encarado pela empresa como um mecanismo de elevada importância, uma vez que possibi-
lita que as pessoas possam fazer movimentações internas para lugares onde se sintam mais motivadas 
mas também para lugares mais adequados às suas competências e aptidões e porque permite também 
colmatar necessidades internas, seja de competências específicas, seja para responder às variações de 
volume de trabalho nas diferentes unidades e direções da empresa.

295 MIL € 
INVESTIDOS  
EM FORMAÇÃO

MÉDIA
60/H  
POR PESSOA

144
CURSOS 
DISPONIBILIZADOS

44 800  
HORAS
DE FORMAÇÃO

4 
PROGRAMAS 
FORMATIVOS

+ 405% 
DE HORAS FACE  
A 2020

98%
DAS PESSOAS 
PARTICIPARAM  
EM FORMAÇÃO

SALA 11�795

E-LEARNING 31�521

ON-JOB 911

TRABALHADORES-ESTUDANTES 573

ÓRGÃOS DE GESTÃO 20

DIRETORES, DIRETORES-ADJUNTOS E CHEFES DE SERVIÇO 2�218

CHEFES DE DIVISÃO E CHEFES DE DIVISÃO-ADJUNTOS 1�869

TÉCNICOS SUPERIORES 11�592

TÉCNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS 27�499

ESTAGIÁRIOS 1�603

AÇÕES TRANSVERSAIS

Internos 37�252

Estagiários 1�355

AÇÕES ESPECÍFICAS

Internos 2�506

Estagiários 249

PROGRAMA LIDERANÇA/EXECUTIVOS 1�216

QUALIFICAÇÃO 2�223

NATUREZA HORAS DE FORMAÇÃO TIPOLOGIA HORAS DE FORMAÇÃO

TIPOLOGIA HORAS DE FORMAÇÃO
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SABER OUVIR
Promover uma proximidade com as pessoas e canais de comunicação, preferencialmente diretos, é uma 
prioridade para a INCM. Perceber o ambiente social da empresa e aferir o envolvimento e nível de sa-
tisfação das nossas pessoas quanto às práticas de gestão seguidas é importantíssimo para melhorar 
e poder direcionar políticas. Para isso, realizamos anualmente um questionário de avaliação do clima 
organizacional, dirigido a todos e a todas, que aborda diversas dimensões, nomeadamente aquelas que 
podem afetar mais diretamente o seu desempenho e bem-estar. Decorrente desse processo é feita uma 
análise de resultados e estabelecidos objetivos e planos de trabalho para a melhoria das dimensões com 
mais necessidade de atuação.

Dos resultados obtidos no questionário do ano de 2020 foram objeto de foco e trabalho as seguintes 
questões:

Este trabalho direcionado nas questões mencionadas promoveu a melhoria de alguns dos resultados ob-
tidos já no questionário de 2021, uma vez que as dimensões onde se debruçaram algumas destas ações 
obtiveram aumentos de pontuação, como a dimensão de Relação com a INCM, Ética e Conduta, Comu-
nicação e Condições de Trabalho.

Em relação ao questionário do clima organizacional de 2021, os resultados foram globalmente positivos 
e no global o mais alto desde que se realiza este estudo, 2011. As dimensões melhor pontuadas têm-se 

mantido constantes, bem como as com pontuações mais médias. Contudo este ano destaca-se a subida 
de pontuação em grande parte das dimensões, embora algumas continuem a merecer a atenção da em-
presa e um esforço ajustado. Assim sendo, decorrente deste processo de análise de resultados, o passo que 
se segue é, exatamente, o de ajustar os planos de trabalho para a melhoria, à semelhança do ano anterior.

Paralelamente existem outros canais de auscultação com as nossas pessoas, como a iniciativa Conver-
sar INCM, um espaço de comunicação direta, aberta e livre, com o Presidente do Conselho de Adminis-
tração, sem agenda definida, em que se fomenta o espírito crítico e a colocação de questões e estimula a 
apresentação de ideias e sugestões das nossas pessoas.

Uma vez que estes mecanismos permitem uma ligação mais direta com as pessoas, com o fito de promo-
ver ainda mais o seu envolvimento e conhecimento interno, foi criada uma nova rubrica do conceito — o 
Conversar INCM Especial, este dedicado a uma temática específica e onde todos e todas são convidados 
a participar e conhecer. Destaca-se, neste âmbito, o Conversar INCM Especial sobre sustentabilidade.MELHORAR A 

POLÍTICA DE 
CONTRATAÇÕES

EVIDENCIAR A 
VALORIZAÇÃO  
DAS PESSOAS

DESENVOLVER 
MERITOCRACIA 
E POLÍTICA DE 
COMPENSAÇÃO

MELHORAR 
COMUNICAÇÃO 
ENTRE ÁREAS

MELHORAR 
PLANEAMENTO 
DO TRABALHO

Em 2021: 
+ 6 CONVERSAR INCM
TOTAL — 29 SESSÕES

LANÇAMENTO 
CONVERSAR INCM ESPECIAL
4 SESSÕES
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GARANTIR A IGUALDADE, DIVERSIDADE  
E INCLUSÃO
A INCM tem um longo caminho de defesa deste valor na organização e na sociedade e pretende con-
tinuar esse caminho. Desde logo, pela integração do princípio da igualdade de género e não discrimi-
nação nos valores da empresa, no Código de Ética e Política de Recursos Humanos. Assim sendo, este 
tema é acompanhado no âmbito da Agenda para a Sustentabilidade, onde são incluídas as ações que 
incorporam o plano de igualdade de género da empresa bem como todas as outas ações neste âmbito.

As preocupações com a igualdade de género permitem afirmar hoje uma quase total paridade, com 
destaque sobretudo para os cargos de chefia e direção, que tem uma considerável representação de 
mulheres, embora que no cargo de reporte direto ao Conselho de Administração se registe uma ligeira 
diminuição desta paridade, mas ainda assim com um valor relativamente bom.

Para saber mais sobre as remunerações entre mulheres e homens na INCM, por favor, consulte o nosso 
relatório remunerações pagas a mulheres e homens 2021, disponível na nossa página.

OS NOSSOS NÚMEROS:

333 46%39154%

21 14523 655 47%53% HORAS DE FORMAÇÃO POR GÉNERO

1633 1626 ENTRADAS E SAÍDAS

DIRETORES, DIRETORES ADJUNTOS
E CHEFES DE SERVIÇO 60% 40%

CHEFES DE DIVISÃO  
E CHEFES DE DIVISÃO-ADJUNTOS 53%47%

TÉCNICOS SUPERIORES 51%49%

TÉCNICOS OPERACIONAIS
E ADMINISTRATIVOS 44%56%

POR CATEGORIA PROFISSIONAL

710 GOZO DE LICENÇA PARENTAL

100%
Taxa de retorno e retenção das pessoas que usufruíram de licença parental

DIFERENCIAL DE REMUNERAÇÃO TOTAL RECEBIDA POR GÉNERO

7%
Diretores,  
Diretores-Adjuntos  
e Chefes de Serviço

3%
Chefes de Divisão
e Chefes de  
Divisão-Adjuntos

3%
Técnicos Superiores

6%
Técnicos Operacionais  
e Administrativos

H H H HM M M M

Consultar Relatório Remunerações pagas a mulheres e homens 2021

https://incm.pt/portal/incm_igenero.jsp
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Para prosseguir este objetivo a INCM tem sido impulsionadora e participado em vários movimentos 
socias conjuntos de defesa destes valores na sociedade. São exemplos, a INCM ser membro fundador do 
iGen — Fórum de Organizações para a Igualdade, com o qual renovou mais uma vez o seu compromisso, 
e a participação nos grupos de trabalho no âmbito da Carta Portuguesa para a Diversidade gerida pela 
Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI) ao qual a INCM é signatária. Estas par-
cerias têm sido potenciadoras dos resultados que temos obtido, principalmente devido ao cumprimento 
de ano para ano de planos para a igualdade com objetivos cada vez mais alargados e ambiciosos.

O Plano da Igualdade da INCM para 2022 , pode ser consultado no nosso website e intranet, é acom-
panhada pelo Comité de Igualdade de Género e foi construído com base nas matrizes do Guião dispo-
nibilizado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), e estabelece objetivos 
integrados nas dimensões consideradas centrais ao tema da igualdade:

Outro destaque no âmbito da parceria com 
o iGen é o livro editado em conjunto com a 
IN, «O Longo Caminho Para a Igualdade. Mu-
lheres e Homens No Século XXI», um livro 
destinado ao público infantojuvenil, com 
texto de Ana Maria Magalhães e Isabel Al-
çada e ilustrações de Susana Carvalhinhos, 
que pretende combater preconceitos e des-
construir estereótipos de género associa-
dos às profissões. Este livro foi oferecido a 
todas as pessoas da INCM, para assinalar o 
Dia Internacional da Mulher, porque este li-
vro é para todos!

«Porque todas as pessoas podem escolher 
a profissão que quiserem, porque todas as 
escolhas são válidas e porque todos, desde 
pequeninos, devemos acreditar nos nossos 
sonhos», iGen.

ESTE LIVRO É 
PARA SI!

Consultar Plano de Igualdade da INCM

«[...] a igualdade de género só se pode atingir com intervenções dirigidas também a 
homens, criando instrumentos e atitudes que atuem sobre os elementos que mantêm 
as assimetrias. O princípio da igualdade entre homens e mulheres implica a indispen-
sabilidade de compensar a desvantagem das mulheres no que se refere às condições 
de acesso e participação no mercado de trabalho e a desvantagem dos homens no que 
se refere às condições de participação na vida familiar.

Queremos que a igualdade de género seja alcançada promovendo uma cultura em-
presarial que define um papel social único, independentemente do género, levando a 
cabo iniciativas que possibilitem o desenvolvimento do bem-estar institucional, fami-
liar e pessoal.»

Dora Moita, 
Vogal do Conselho de Administração e Presidente do Comité de Igualdade de Género.

 Estratégia, dimensão e valores;
 Igualdade no acesso ao emprego;
 Formação inicial e contínua;
 Igualdade nas condições de trabalho;

 Proteção na parentalidade;
  Conciliação da atividade profissional com a 
vida familiar e pessoal; e

 Prevenção da prática de assédio no trabalho.

https://incm.pt/portal/incm_igenero.jsp
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As iniciativas prosseguidas no ano de 2021, no âmbito destes temas, e que fazem parte da Agenda para 
a Sustentabilidade, estavam quase na totalidade incluídas no Plano para a Igualdade de 2021. Dessas 
destacamos:

DIA DA IGUALDADE SALARIAL

Todos os anos, com o objetivo de alertar 
para as disparidades salariais entre mu-
lheres e homens, assinala-se o Dia Nacio-
nal da Igualdade Salarial, o dia a partir 
do qual, virtualmente, as mulheres dei-
xam de ser remuneradas pelo seu traba-
lho, enquanto os homens continuam a re-
ceber o seu salário. Em 2021 esta data foi 
assinalada em novembro.

PARTICIPAÇÃO NO  
PROJETO DIVERSITY@WORK

A INCM participou no projeto Diversity@
Work, um projeto que visa apoiar a im-
plementação da Carta para a Diversida-
de Europeia nas empresas. Além da par-
ticipação em grupos de trabalho foi feita 
a formação de formadores do curso de 
Diversidade & Inclusão organizado pela 
Fundação Aga Khan Portugal.

DIA DA IGUALDADE DE GÉNERO DA INCM

Todos os anos celebra-se na INCM o Dia da Igualdade de Género, para dar visibilidade ao tema 
e promover o debate interno sobre esta temática. Em 2021, deu-se destaque em diversos meios de 
comunicação internos à área da logística. Uma área anteriormente com uma forte presença do 
género masculino e que está atualmente com maior equidade de género.

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO  
SOBRE DIVERSIDADE E ENVIESAMENTO 
INCONSCIENTE

Para os responsáveis envolvidos pelas en-
trevistas de seleção e recrutamento Para 
os responsáveis envolvidos na avaliação 
de desempenho.

(Em parceria com a Fundação Aga Khan 
Portugal).

DIA INTERNACIONAL PARA A TOLERÂNCIA 
— ZERO DISCRIMINIZAÇÃO

Celebra-se no dia 16 de novembro e é 
uma iniciativa promovida pela UNESCO 
com o propósito de lembrar a importân-
cia, numa sociedade, dos valores demo-
cráticos como o respeito pelo outro e pela 
diferença.

ASSINALAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÃO RELEVANTE NOS DIAS:
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AVISOS GENÉRICOS SOBRE  
O TELETRABALHO E CONCILIAÇÃO

O teletrabalho pode ser um importante 
instrumento de reforço da conciliação 
da vida profissional, com a vida familiar 
e pessoal. Mas também exige, para isso, 
o respeito de algumas regras que permi-
tam separar bem estas dimensões. Nesse 
sentido, fizeram-se comunicações inter-
nas via online e física para alertar as nos-
sas pessoas para estes cuidados.

FORMAÇÃO — IGUALDADE DE GÉNERO 
(CITE)

A CITE — Comissão para a Igualdade 
no Trabalho e no Emprego realizou uma 
ação de formação exclusiva para a INCM 
para o desenvolvimento e promoção de 
competências pessoais e profissionais in-
clusivas no domínio da igualdade de gé-
nero no trabalho e no emprego.

BROCHURA SOBRE  
O TEMA DA PARENTALIDADE

Elaborou-se e disponibilizou-se na intra-
net uma brochura com questões impor-
tantes e direitos na parentalidade para 
apoiar todos aqueles que são ou vão ser 
pais.

ASSINALAR A IMPORTÂNCIA DE NÃO PENALIZAR AS PESSOAS 
PELO EXERCÍCIO DAS SUAS RESPONSABILIDADES FAMILIARES

Realizou-se uma comunicação interna para reforçar a importância 
de garantir que não há penalizações na avaliação de desempenho 
das pessoas que exercem responsabilidades familiares.

Por forma a haver a possibilidade de as pessoas fazerem questões, denúncias ou pedidos de esclareci-
mento através de um canal direto a INCM tem um e-mail disponível para este tema: igualdade@incm.pt. 

Outra ação levada a cabo com sucesso, no âmbito desta temática, foi a implementação e certificação de 
um sistema de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. A conciliação da vida profissional, 
familiar e pessoal é uma das prioridades estabelecidas pela Comissão Europeia e também dos ODS 
por ser condição para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres e para uma cidadania plena, que 
permita a realização de escolhas livres em todas as esferas da vida. Esta certificação atesta o trabalho 
desenvolvido pela empresa, desde há muitos anos, na promoção do equilíbrio entre as três esferas da 
vida das nossas pessoas e implicou a definição de um conjunto de metas, recursos, responsabilidades e 
processos de monitorização em termos de boas práticas laborais, apoio profissional e desenvolvimento 
pessoal e serviços e benefícios. 

Neste processo, uma vez que a empresa já tem um longo caminho nesta matéria e tem uma multiplici-
dade de benefícios nas diferentes esferas de ação (saúde, apoios sociais, família, formação, bem-estar, 
descontos, mobilidade profissional, comunidade), enquadrados em normas internas e no Regulamento 
dos Serviços Sociais, foi feito também um grande reforço de comunicação para alargar ainda mais o co-
nhecimento destes benefícios às nossas pessoas. Em baixo, abordamos alguns deles em conjunto com 
todos os outros oferecidos pela empresa.
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PROMOVER  
A SAÚDE E O BEM-ESTAR

CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL NA INCM  
CERTIFICADA PELA APCER

A INCM, decorrente do convite feito para ser uma das empresas bandeira do Programa «3 em 
Linha — Pacto para a Conciliação», promovido pelo Governo em parceria com a APEE, para a 
implementação e certificação de um sistema de gestão da conciliação com base na norma por-
tuguesa NP 4552:2016, implementou o seu sistema e obteve a certificação pela APCER no dia 28 
de outubro de 2021.

Esta atribuição confirma a INCM como uma empresa pioneira nesta matéria, sendo das primei-
ras em Portugal a se certificar neste referencial, que atualmente conta com cerca de 30 empresas 
certificadas num universo de cerca de 70 empresas e organismos que até hoje assumiram este 
compromisso.

Acreditamos que a garantia da saúde, do bem-estar e do equilíbrio pessoal e familiar das nossas pessoas 
é fundamental para criar um ambiente de trabalho positivo e motivante, bem como criativo e inovador. 
Por isso, a nossa visão e ação é integrada e continuada para estas questões fundamentais, na garantia de 
acompanhar o bem-estar e saúde de todos e todas nas suas diferentes fases e dificuldades da vida. 

A INCM tem já há longos anos um leque alargado de serviços e benefícios para as suas pessoas, e até 
familiares, essencialmente através dos Serviços Sociais. Atualmente beneficiam dos nossos Serviços 
Sociais cerca de 2097 beneficiários, onde se incluem as pessoas que trabalham na INCM, os e as suas 
descendentes e todas as pessoas aposentadas/reformadas da empresa. 

Adicionalmente, aos restantes familiares das nossas pessoas, oferecemos a possibilidade de adesão aos 
Serviços Sociais para acesso a descontos nas prestações de cuidados de saúde pelas entidades conven-
cionadas ou protocoladas com a empresa. Neste momento conta já com 652 adesões.
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Postos médicos privativos
(Edifício CM e Edifício IN)

Clínica livre

Atendimento diário e corpo  
de enfermagem permanente — 

consultas de clínica geral,  
nutrição, ginecologia e 

obstetrícia, e análises clínicas.

Entidades sem contrato.
É dada uma comparticipação  

à pessoa.

Redes de entidades 
protocoladas

Ferramentas de apoio  
à saúde

Preços praticados superiores  
à tabela de honorários da INCM  

mas inferiores ao mercado.

Teleassistência 
(até 25 beneficiários).

Acesso a App de Saúde Mental.

Prestadores  
que aplicam na íntegra a tabela  

de honorários da INCM.

Próteses e outro material  
deenfermagem.

Encargos com apoio 
domiciliário.

Taxas moderadoras — SNS.

Redes de prestadores 
convencionados

Comparticipações

SAÚDE
+ DE 10 TIPOS  

DE BENEFÍCIOS 
Destaque:

Dia de aniversário

Edução/Formação

66 cheques 7 kits 48 participações

408 subsídios
1845 consultas 

Dispensa de meio-dia no 
aniversário do

próprio ou dos filhos.

Vale social infância 
[comparticipação de 

mensalidades de berçário, 
creche ou jardim de infância  

(4 meses — 6 anos)].

Subsídio para aquisição 
 de livros escolares

Colónias de férias

Oferta de um subsídio para 
aquisição de livros escolares 

dos filhos dos (6-24 anos).

OTL (Ocupação de Tempos 
Livres) para os

filhos, com várias modalidades.

Possibilidade de utilizar até  
4 dias em horas de ausência 

para assistência à família.

Cabaz com produtos úteis  
e recordação da INCM  

no nascimento

4 dias em horas  
para a família

Kit bebé

APOIO À
FAMÍLIA

+ DE 6 TIPOS  
DE BENEFÍCIOS 

Destaque:
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Apoio adicional  
à Segurança Social

Complemento ao subsídio base 
da segurança social por forma 

a manter o vencimento total na 
ausência (doença, incapacidade 

temporária, maternidade).

Adiantamento dos valores a 
receber da segurança social.

Protocolos  
de cooperação

Protocolos de cooperação com 
acesso preferencial e a preços 

inferiores aos de mercado 
(exemplos: agências de

viagens, bancos, 
telecomunicações, etc.)

Possibilidade de adiantamento 
do vencimento para despesas 
urgentes inadiáveis; despesas 

de saúde ou viagens e lazer; 
para trabalhadores —

estudantes (ensino secundário, 
ensino superior).

Adiantamento  
do vencimento

APOIO
FINANCEIRO

+ 5 TIPOS  
DE BENEFÍCIOS 

Destaque:

Paralelamente aos benefícios oferecidos, promovemos continuamente iniciativas de promoção da saúde, 
incentivo ao desporto, alimentação saudável, entre outras, que contribuem para a promoção de uma vida 
com qualidade. Destaca-se em 2021:

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
207 DOSES
GRIPE: 193
PREVENAR13: 11
PNEUMOVAX23: 3

4 054 TESTES COVID-19
TESTES ANTIGÉNIO

ATIVIDADE FÍSICA,  
SAÚDE PSICOLÓGICA  

E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Março . Abril . Maio

Aula online Saúde Psicológica  
em confinamento
Pela Dr.ª Mafalda Pitaça

Aula online de Quigong
Pelo António Serra

Aula online de Meditação
Pelo Ana Morais

Oferta de Cabaz Biológico  
da Associação SEMEAR

715 CABAZES

ESCLARECIMENTOS SOBRE  
SAÚDE E COVID-19

Devido à grande quantidade de informa-
ção e desinformação nesta matéria fize-
ram-se sessões de esclarecimento, via re-
mota (teams), com a Médica do Trabalho, 
para todos e todas tirarem as suas dúvidas.

PALESTRA COM A LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO

Uma palestra, presencial no edifício da 
CM e remota (teams), para esclarecer as 
dúvidas sobre esta temática e alertar para 
a importância dos rastreios preventivos. 

Desde 2017, no âmbito das consultas de me-
dicina do trabalho, estes rastreios passaram 
a ser prescritos nos exames periódicos.
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CORRIDA INCM 2021

Em 2021, por altura do aniversário da INCM, dia 4 de julho, foi lançada a 1.ª edição da Corrida 
INCM, uma iniciativa que visou promover um estilo de vida ativo e saudável e, ao mesmo tempo, 
apoiar uma causa solidária na área da saúde — APAMCM - Associação Portuguesa de Apoio à 
Mulher com Cancro da Mama. Para além da modalidade de corrida (10 km), o evento contemplou 
também a opção por uma caminhada (5 km). Face ao contexto vivido a iniciativa foi realizada 
num formato exclusivamente virtual e decorreu entre os dias 4 e 11 de julho.

+ SAÚDE MENTAL
A saúde mental não pode ser descorada, ainda mais após o período pandémico, 
por isso a empresa levou a cabo algumas ações sobre esta temática.

3 NOVAS ENTIDADES

ALARGAMENTO DA 
NOSSA REDE DE SAÚDE

Alargamos a oferta da nossa rede de cui-
dados de saúde, nos cuidados de saúde 
mental, com novas entidades na área da 
psicologia e da psicoterapia com cobertu-
ra nacional.

APP THRIVE: 
MENTAL WELLBEING

Oferecemos o acesso gratuito à APP  
Thrive: Mental Wellbeing, uma aplica-
ção muito eficaz na prevenção, deteção 
precoce e gestão da ansiedade, depressão 
e stress. Foi realizado também um webi-
nar sobre a App Saúde Mental e Bem Es-
tar INCM, onde se deu a conhecer como 
se utiliza a App e quais as vantagens da 
aplicação.
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AULAS DE YOGA ONLINE

A prática regular de yoga ajuda a melho-
rar a qualidade de vida, proporcionando 
maior flexibilidade corporal, mais vitali-
dade e melhor controlo emocional, fato-
res que contribuem para reduzir o stress 
e as doenças a ele associadas. Por isso, a 
INCM disponibilizou aulas online exclu-
sivas com uma professora de yoga.

2 SESSÕES SEMANAIS
DE 45 MINUTOS

CAMPANHA DE NUTRIÇÃO — RASTREIO

Unindo-se ao grupo desportivo e cultural 
dos trabalhadores — GDCTINCM lan-
çamos uma campanha de nutrição, com 
consultas de nutrição, dando especial 
atenção às pessoas com algum fator de 
risco.

A SEGURANÇA E SAÚDE  
NO TRABALHO
A Segurança e Saúde no Trabalho (SST) está integrada com todas as áreas para garantir um ambiente 
de trabalho seguro para todos e todas. Nesse sentido, temos uma área dedicada que trabalha diariamen-
te na promoção de uma cultura de segurança, visando evitar os acidentes de trabalho e reduzir a sua 
gravidade, bem como prevenir eventuais doenças profissionais. A sua atuação passa pela identificação 
e avaliação das condições de cada posto de trabalho, pela disponibilização das medidas e equipamentos 
de proteção coletivas e individual, a par da permanente realização de ações de sensibilização e formação 
(segurança industrial, regras de evacuação, utilização de equipamentos de proteção individual, manipu-
lação e rotulagem de produtos químicos, movimentação manual de cargas, entre outras). Em 2021, foram 
atualizados dois regulamentos, o Regulamento Interno de Segurança e Saúde no Trabalho e o Regula-
mento Interno de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Vestuário de Trabalho.

28 DE ABRIL
DIA MUNDIAL
PARA A  
SEGURANÇA
E A SAÚDE
NO TRABALHO
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Por forma a poder perceber melhor os problemas ou possíveis queixas das nossas pessoas a equipa de 
SST promove um contacto muito direto com as pessoas nos seus postos de trabalho. Além disso, existe 
uma Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, que reúne periodicamente para a discussão destas 
matérias, e que é composta por representantes da empresa nomeados pelo Conselho da Administração e 
por representantes dos trabalhadores e trabalhadoras para a segurança e saúde no trabalho (RTSST), os 
quais são responsáveis pelo processo de consulta mensal às pessoas em matéria de SST e, entre outras, 
propor iniciativas no âmbito da prevenção de riscos, tendo em vista a melhoria contínua das condições 
de trabalho. Principais indicadores de SST:

Consultas de  
Medicina do Trabalho

703
N�º acidentes de trabalho 14

N�º doenças profissionais 1

N�º óbitos 0

Taxa de absentismo com COVID 7,94%

Taxa de absentismo sem COVID 3,46%

GESTÃO DA PANDEMIA
No ano de 2021, o contexto pandémico continuou e por isso todas as ações no âmbito da prevenção e 
controlo dos contágios do SARS-COV-2 na empresa foram também continuadas. Atualmente além do 
desafio colocado pela pandemia no contexto de trabalho presencial, existe agora também o desafio da 
garantia das melhores condições de trabalho em casa de cada pessoa, na modalidade de teletrabalho. 
Todo este novo enquadramento de trabalho e contexto vivido pela pandemia torna-se propício ao au-
mento dos problemas de saúde mental, e por isso cada vez mais necessário ter em consideração os riscos 
psicossociais. 

Em termos sucintos, destacam-se os principais eixos de atuação no que reporta à prevenção da saúde 
pública:

No início de 2021 foram realizadas várias sessões de esclarecimento sobre CO-
VID-19 com a participação da medicina do trabalho. Estas sessões visavam so-
bretudo esclarecer sobre modos de prevenção e proteção, bem como responder 
a dúvidas e anseios, que se foram avolumando com o aparecimento de mais ca-
sos de COVID-19 no início do ano.

Apesar da obrigatoriedade de teletrabalho ter sido suspensa, a INCM manteve 
a possibilidade de as pessoas continuarem a optar por esta modalidade para a 
prestação do seu trabalho, sempre que as funções que o permitissem. Esta me-
dida evitou o aumento do número de pessoas nas instalações, sobretudo nos 
refeitórios outras áreas comuns, e foi promovida a adaptação dos horários de 
trabalho para evitar acumulação de pessoas, sobretudo nos balneários, durante 
a mudança de turno.
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A empresa manteve o apoio da equipa médica (medicina ocupacional e curativa) 
e de enfermagem para o acompanhamento de casos suspeitos e positivos, com-
plementando a ação do Serviço Nacional de Saúde e linha SNS 24, proporcionan-
do uma maior tranquilidade e conforto, através de acompanhamento persona-
lizado e frequente.

A empresa reforçou a política de testagens COVID-19, para o despiste mais cé-
lere de casos positivos, quer em massa quer de forma individualizada, a casos 
suspeitos e contactos de risco. Também se manteve a opção das pessoas infeta-
das testarem no final e só regressarem à empresa com teste negativo, medida 
preventiva que ia além do definido pela DGS e que foi suspensa em outubro, por 
determinação da DGS.

Organização de reuniões semanais com as UO´s onde surgiam casos positivos 
de COVID-19 para apoio, orientações e esclarecimento de dúvidas, sobretudo 
durante as fases de picos de COVID-19. Realização de reuniões semanais com 
os Representantes dos Trabalhadores para a Higiene e Segurança no Trabalho 
para partilha de situações preocupantes para as pessoas e definição das solu-
ções mais ficazes para as colmatar.

Mantiveram-se as medidas adicionais de proteção nos refeitórios: separadores 
em acrílico nas mesas, redução da lotação das salas, definição de trajetos de en-
trada e saída, identificação de distanciamento de segurança no chão, saladas 
embaladas, talheres embalados, fruta e sobremesas filmados.

A saúde mental em confinamento foi tema em destaque ao longo de 2021, ten-
do-se realizado várias ações já referidas acima. De todas as ações promotoras 
da saúde mental e bem-estar salienta-se o a avaliação dos riscos psicossociais.

AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

Em 2021 a INCM iniciou um projeto para identificar e avaliar globalmente os níveis de stress e 
bem-estar do universo da população da INCM, reforçar o conhecimento sobre riscos psicosso-
ciais, nomeadamente ao nível das principais variáveis psicológicas envolvidas, e definir um pla-
no de intervenção com vista à promoção do bem-estar individual e organizacional.

Para isso lançou-se questionário, não obrigatório, anónimo e confidencial para que as nossas 
pessoas possam transmitir quais os principais fatores de stress e bem-estar presentes no seu 
dia-a-dia. Decorrente deste processo demos início ao desenho de planos de ação global e planos 
específicos para cada unidade funcional.

Este processo contou com uma equipa multidisciplinar e da qual fizeram parte recursos externos 
e especializados.
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Estamos numa década crucial para reverter a degradação ambiental do planeta. A evidência dessa ur-
gência é demonstrada no relatório de riscos deste ano — The Global Risks Report lançado pelo World 
Economic Forum, que identifica os 10 riscos com impacto mais severo nos próximos 10 anos à escala glo-
bal e que coloca a falha na ação climática, os eventos climáticos extremos e perda de biodiversidade nos 
três principais riscos e ainda os danos ambientais humanos e a escassez de recursos entre os 10 primei-
ros. Perante este cenário os desafios dos próximos anos serão elevados e a ação de todos é determinante.

Para as empresas, a integração das questões ambientais nas suas estratégias será essencial para pode-
rem dar resposta e se adaptarem às mudanças e exigências das partes interessadas. Nesse sentido, na 
INCM as questões ambientais e a redução da pegada ecológica estão integradas na nossa estratégia e 
são acompanhadas na Agenda para a Sustentabilidade. Em termos operacionais temos implementado 
um Sistema de Gestão Ambiental, que procura a melhoria do nosso desempenho ambiental, alinhado 
com as boas práticas da norma NP EN ISO 14001 ao qual somos certificados desde 2008.
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ENERGIA,  
EMISSÕES E CLIMA
O combate às alterações climáticas representa um dos maiores desafios da sociedade da década.  
Os objetivos lançados no Acordo de Paris em 2015 só podem ser alcançados com um esforço conjunto 
de governos, empresas e pessoas.

Estamos alinhados com a urgência de atuação para responder a este desafio, e por isso comprometidos 
em atingir a neutralidade carbónica. Nesse sentido, o tema assume ainda maior importância no plano 
estratégico de 2022-2024 e na Agenda para a Sustentabilidade da empresa.

Como base deste processo, estamos a recalcular as nossas emissões, segundo a metodologia do Gree-
nhouse Gas Protocol, para estabelecer um plano mais rigoroso a médio e longo prazo de redução de 
emissões. Contudo, a empresa já tem em curso inúmeras ações e investimentos, incluídos na Agenda 
para a Sustentabilidade, essenciais neste caminho, especialmente as dedicadas à redução de consumos 
de energia, que representa uma grande fonte de emissões e custos, devido a natureza fabril de alguns 
dos nossos negócios e que nos coloca na condição de consumidores intensivos de energia, em dois dos 
nossos edifícios fabris.

26%
da energia elétrica 
consumida foi
proveniente de fontes 
100% renováveis

-22%
de emissões 
produzidas

ENERGIA | 24�156 Gj EMISSÕES | 2�220 TCO2e

4% Gasóleo

92% Eletricidade 98% Indiretas – Eletricidade

2% Diretas — Gasóleo e Gás natural 

4% Gás natural

• Indústria 4.0 — Aquisição de novos equipamentos fabris e de ferramentas que permitam 
monitorizar a sua eficiência;
• Aquisição e renovação de equipamentos que promovem a melhoria da eficiência energé-
tica (quadros elétricos e UPS, rede de frio, entre outros);
• Ampliação dos sistemas de gestão técnica (SGT) (obtenção de dados em tempo real e em 
contínuo de todos os descritores ambientais de toda a instalação industrial e edifícios);
• Redução de fugas de ar comprimido;
• Iluminação LED e sensores de presença.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Instalação de parque de painéis solares fotovoltaicos para a produção de energia — a con-
cluir instalação — Com este projeto prevê-se a redução, por ano, de aproximadamente 
1980 Gj e 245t/CO2e — o equivalente a 6200 árvores plantadas.

PRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL

Em 2021 a INCM fez um contrato para a aquisição de energia de origem 100% renovável, 
de forma a poder reduzir significativamente o nosso impacto, uma vez que 92% da energia 
consumida é elétrica.

COMPRA DE ENERGIA VERDE

A empresa tem investido em plataformas colaborativas, que possibilitam a realização de 
trabalho remoto, e de reuniões à distância entre as nossas pessoas, clientes e parceiros, 
evitando assim as inúmeras emissões das deslocações.

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS
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Toda a nossa frota automóvel de ligeiros de serviço ao negócio é elétrica — 5 veículos. 
Temos instalado no parque de estacionamento atualmente 4 carregadores elétricos do-
mésticos. Em curso está, com a instalação dos painéis fotovoltaicos, a instalação de mais 
7 carregadores rápidos.

Além dos veículos a empresa também incentiva as pessoas, clientes, fornecedores e visi-
tantes para a escolha de sistemas de mobilidade mais sustentáveis, com a disponibiliza-
ção de lugares no seu parque para carros elétricos, parque de bicicletas e disponibilização 
de informação sobre transportes coletivos no nosso site.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

A formação e sensibilização para comportamentos mais eficientes são uma constante, 
porque todos fazemos parte da solução. Além dos avisos constantes na nossa intranet, são 
realizadas regularmente ações de formação/sensibilização para a gestão responsável de 
recursos. Destaca-se, em 2021, a formação dada pela ADENE — Agência para a Energia 
sobre Eficiência de Recursos.

CONSCIENCIALIZAÇÃO DAS PESSOAS

A INCM participou nas seguintes iniciativas:
• Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa — promovido pela Câmara 
Municipal de Lisboa, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e 
ao BCSD Portugal que promove a mobilidade sustentável na cidade de Lisboa.

• Lisboa Capital Verde Europeia 2020 — Ação Climática Lisboa 2030 — promovido pela 
Câmara Municipal de Lisboa, assumindo um conjunto de ações e medidas que contri-
buem para o objetivo de tornar a cidade neutra em carbono até 2050.

COMPROMISSOS E PARCERIAS

INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NA COBERTURA DO EDIFÍCIO DA CASA DA MOEDA

Em agosto de 2021, começou a instalação de 968 painéis solares fotovoltaicos para produção de 
energia, que ocuparão aproximadamente 3430 m2 da cobertura do edifício da Casa da Moeda.

Com previsão para iniciar a produção em 2022, este parque de painéis irá permitir a produção 
anual aproximada de 623 MWh de energia, o que corresponde a uma redução de cerca 70 mil 
euros/ano na fatura da eletricidade, cerca de 245 toneladas emissões de CO2e evitandas, o que 
equivale a 6200 árvores plantadas.

Este investimento incorporado na rubrica de evolução e eficiência energética, que ronda os 300 mil  
euros, representa um importante passo para a descarbonização do nosso negócio e evidencia a 
forte aposta da empresa na sustentabilidade.

Consultar Pacto de Mobilidade Consultar Lisboa Capital Verde Europeia 2020

https://incm.pt/portal/incm_igenero.jsp
https://www.lisboa.pt/capital-verde-2020/
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Atendendo aos dados divulgados pelo Aqueduct do World Resources Insti-
tute, no índice que mede vários riscos associados com a água, Portugal en-
contra-se no nível de risco de água elevado (3,14 numa escala de 5 e n.º 41 
no ranking mundial (2019), sendo que as regiões de Lisboa, Porto e Coim-
bra, exatamente onde se encontram as nossas instalações, encontram-se 
num nível médio alto. Neste cenário a gestão eficaz da água é um impera-
tivo para a manutenção das reservas deste precioso recurso.

Na INCM monitorizamos os nossos principais descritores relacionados com a água e procurámos im-
plementar medidas para a redução, reutilização e eficiência no seu uso. A água consumida é da rede de 
distribuição de cada local e é usada nos processos industriais, áreas de apoio, balneários e refeitórios. 
Em alguns processos industriais de produção gráfica e de moeda já fazemos reutilização de água, con-
tudo ainda não conseguimos contabilizar as quantidades.

Uma vez que utilizamos água nos nossos processos industriais, garantimos a recolha e encaminhamen-
to adequado, de acordo com a legislação em vigor, dos resíduos líquidos resultantes (revelador, águas de 
molha, ácidos, entre outros). Assim sendo as descargas de efluentes são maioritariamente constituídas 
por águas residuais domésticas e são feitas para as redes municipais públicas respetivas, também de 
acordo com a legislação em vigor.

Atualmente estamos a trabalhar para melhorar a monitorização dos nossos consumos, através da insta-
lação de mais contadores e de sistemas de gestão técnica (SGT), no sentido de haver acesso centralizado 
em tempo real dos mesmos e ainda a desagregar áreas de consumo, de forma a termos o controlo espe-
cífico e eficiente por área. Paralelamente, em 2020 a adesão ao sistema Waterbeep® da EPAL, nos dois 
grandes edifícios industriais, que permite a ligação direta ao seu sistema da EPAL para acompanha-
mento em tempo real, e com alertas de desvios, foi também uma medida que nos permitiu já melhorar o 
nosso desempenho.

ÁGUA E EFLUENTES

WORKSHOP «ÁGUA DA TORNEIRA: VALOR E SUSTENTABILIDADE»

No âmbito da formação e sensibilização para comportamentos mais eficientes, a INCM promoveu 
um workshop, que ocorreu no âmbito do Dia Mundial da Água (22 de março), dada pela AdP, alu-
siva ao tema «Agua da Torneira: Valor e Sustentabilidade».
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MATERIAIS, RESÍDUOS  
E ECONOMIA CIRCULAR
Na INCM a grande diversidade de matérias-primas é reflexo das diferentes tipologias de negócios que te-
mos, sendo, contudo os principais consumos os associados às categorias de papel, metais e materiais de se-
gurança, que resultam diretamente das atividades industriais de produção gráfica de segurança e de moeda.

Uma vez que a humanidade está perante um cenário de escassez de recursos naturais provocada pela 
exploração excessiva destes recursos, e que se vê confrontada com a perda de biodiversidade e com quan-
tidades enormes de resíduos, torna claro que a capacidade dos negócios se gerirem de forma eficiente e 
num modelo de circularidade (redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia) 
torna-se crucial para o futuro. Importa referir que, embora a transição digital possa eliminar, por exemplo, 
muito o uso do papel, aumenta substancialmente o consumo de metais, grande parte deles raros.

Nesse sentido, monitorizamos os consumos de matérias-primas e resíduos que produzimos de forma a 
promover a racionalização e otimização no uso dos materiais e a correta separação, reutilização e enca-
minhamentos adequado dos resíduos que produzimos. Esta prática tem-nos permitido, nos últimos anos, 
ter altas taxas de valorização dos nossos resíduos, superiores a 95%.

Paralelamente, o investimento feito em I&D e inovação tem sido crucial, para tornar o nosso negócio mais 
circular e sustentável, não só pelas melhorias produtivas alavancadas com a modernização de processos e 
infraestruturas, mas também para tornar os produtos e soluções que oferecemos, e que estão presentes de 
forma constante na vida de todos nós, cada vez mais ecológicos e assentes em modelos circulares, mas si-
multaneamente duráveis e capazes de receber os sofisticados elementos de segurança que a INCM utiliza.

Sabendo que a envolvência de todos é inevitável para o sucesso das ações levadas a cabo pela empresa, 
mas também para os objetivos comuns dos nossos tempos, procuramos ser um agente ativo para essa 
consciência ambiental, com a promoção de formações e sensibilizações às nossas pessoas para um uso 
consciente dos recursos no seu dia-a-dia. Em relação aos nossos fornecedores e prestadores de serviços, 
incluímos nos nossos cadernos de encargos critérios ambientais, como o cumprimento da legislação am-
biental portuguesa, o compromisso de melhoria dos desempenhos na utilização dos recursos naturais e, 
em alguns, critérios específicos como a certificação energética ou outros certificados ecológicos (FSC e 
Eco Label). Aos que se encontram nas nossas instalações são também abrangidos para o cumprimento 
das nossas políticas e práticas operacionais.

98%
dos resíduos encaminhados

para valorização
100% resíduos não perigosos 

49% resíduos perigosos

10%
proporção de matérias-primas 

recicladas  
utilizadas na produção

(plástico e papel)

MATERIAIS | 2�371 T RESÍDUOS | 921 T

18%
Metais

4%
Perigosos

45%
Papel e cartão

96%
Não perigosos

10%
Outros materiais

7%
Plásticos

20%
Materiais de 

segurança
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AÇÕES LEVADAS A CABO OU EM CURSO ULTIMAMENTE:

MATÉRIAS-PRIMAS RECICLADAS PARA PRODUÇÃO

A INCM estudou a possibilidade de utilizar materiais mais sustentáveis na sua produção — uti-
lizamos atualmente o PTEG e papel reciclado. Os materiais reciclados permitem uma poupança 
de energia, redução de utilização de matérias virgens e consumo de água. Exemplos de utilização 
são os cartões de identificação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 2021 
(PPUE 2021) e os Boletins de Voto.

Conhecer o projeto interno

EM 2021:
239 T MATÉRIAS-PRIMAS 
RECICLADAS

PAPEL RECICLADO: 
238 T

PLÁSTICO RECICLADO (PTEG): 
0,13 T

DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS E FLUXOS DE INFORMAÇÃO 
Utilização das plataformas de gestão documental, de projetos e ferramentas 
colaborativas.

REDUÇÃO DE PLÁSTICOS DE UTILIZAÇÃO ÚNICA 
Utilização de jarros e copos de vidro em salas de reuniões e copos de papel nos 
locais comuns.
Uso exclusivo de sacos de papel nas nossas lojas.

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
Enviamos para valorização 98% do total de resíduos produzidos.
100% resíduos não perigosos e 49% resíduos perigosos.

INCENTIVO AO MARKETING DIGITAL E RESPONSÁVEL
Reutilização de materiais de comunicação e marketing.
Doação de suportes de comunicação (lonas, roll-ups) de forma a desincentivar o 
seu abate.
Privilegia-se o marketing digital — maior parte das campanhas são por via digital.
Utilização de materiais reciclados em brindes.
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POLÍTICA DE IMPRESSÃO AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL
Impressoras alocadas para servirem várias áreas.
Software de gestão de impressão — Safecom.
Configuração da impressão por defeito: versão draft, frente e verso, preto e branco.
Contabilização de cópias por direção.

REUTILIZAÇÃO DE REFUGOS DE PRODUÇÃO
Para criação de cadernos, livros, agendas ou outros bens de consumo interna-
mente ou para instituições (CAIS — Recicla).
Troféus para os prémios promovidos pela INCM (Prémios IN3+ e Vicente Jorge 
Silva).

DOAÇÃO DE BENS PARA 2�ª VIDA
Doamos bens que já não utilizamos, com vista à sua reutilização, principalmente 
a instituições de solidariedade social.
Exemplos em 2021: Equipamentos informáticos; Material de escritório; Carvão;
Porta-paletes; Material de laboratório; etc.

SENSIBILIZAÇÕES E FORMAÇÃO
Fazemos de forma contínua sensibilizações e formações ambientais. 
Destacamos em 2021:
«Recicla Sempre» dado pela Sociedade Ponto Verde;
«Água da Torneira: Valor e Sustentabilidade» dada pela AdP;
«Eficiência de Recursos» dada pela ADENE;
Sensibilização na Semana Europeia de Resíduos.

PRODUTOS COM UMA CAUSA — ESPÉCIES ANIMAIS AMEAÇADAS

Continuamos comprometidos em ter um papel ativo para a consciencialização ambiental, e por 
isso em 2021 mantemos as coleções que sensibilizam o público para as espécies ameaçadas em 
Portugal e onde parte dos proveitos das vendas reverte para o fundo ambiental do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Este ano é dedicada à espécie cavalo-marinho, 
uma espécie que em Portugal encontramos, sobretudo nas pradarias marinhas da Ria Formosa, 
duas variedades: Hippocam pus guttulatus (cavalo-marinho-de-focinho-longo) e o Hippocampus 
hippocampus (cavalo-marinho-de-focinho-curto). A moeda «O Cavalo-Marinho» é da autoria de 
Catarina Sobral e o livro «Pequeno e Precioso. O Cavalo-Marinho», editado pela IN, da autoria de 
Joana Bértholo (texto) e Mariana Malhão (ilustrações).
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A INCM é uma empresa centenária ao serviço do País, dos cidadãos, das artes e da cultura. Herdeiros 
de um vasto património de interesse nacional e com a missão de promoção e defesa da língua e cultura 
portuguesas, assumimos um compromisso e um importante papel para a sociedade.

Para assegurar este compromisso de responsabilidade social com a cultura, temos um plano de respon-
sabilidade cultural, anual, ao qual é afeto cerca de 1% do nosso volume de negócios.

O plano de responsabilidade cultural, integrado na Agenda para a Sustentabilidade, divide-se em ações 
no âmbito da edição de obras essenciais à cultura e língua portuguesas, na divulgação da língua e cul-
tura portuguesas em Portugal e no mundo, apoio às artes, literatura e educação e na preservação e dis-
ponibilização do acesso ao nosso património.

1 %
VOLUME DOS 

NEGÓCIOS PARA 
O PLANO DE 

RESPONSABILIDADE 
CULTURAL
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PRESERVAR E DISPONIBILIZAR  
O NOSSO PATRIMÓNIO

BIBLIOTECA DA IMPRENSA NACIONAL

A Biblioteca, localizada no edifício da Imprensa Nacional (IN) e aberta a todos os cidadãos, disponibili-
za um património que ascende a mais de 20 000 volumes, desde o mais antigo que remonta aos finais do 
século XV até às edições mais recentes do século XXI, incluindo o jornal oficial, atualmente designado 
Diário da República. É simultaneamente um espaço que acolhe regularmente eventos culturais e literá-
rios, como o Clube de Leitura, apresentação de livros, concertos e conferências, promovidos pela INCM 
ou em colaboração com parceiros institucionais e culturais.

ARQUIVO HISTÓRICO DA INCM 

A INCM teve um arquivo histórico com documen-
tos que resultam da atividade da instituição, do 
século XVI à atualidade, estando organizado por 
dois fundos documentais: o da Casa da Moeda e 
o da Imprensa Nacional, que representam a ativi-
dade das duas instituições. O acervo, em depósito 
na empresa, foi disponibilizado a investigadores, 
até ao final de 2021, pois encontra-se em processo 
de transferência para a Torre do Tombo, tendo em 
vista a sua disponibilização, preservação e conser-
vação, promovendo o seu conhecimento público, 
acesso e fruição.

Para conhecer mais

EM 2021
33 CONSULTAS PARA 

INVESTIGAÇÃO

EMPRÉSTIMO  
DE OBRAS PARA  

2 EXPOSIÇÕES

https://imprensanacional.pt/biblioteca/


INCM	 	 RELATÓRIO	DE	SUSTENTABILIDADE	2021	 	 				UMA	SOCIEDADE							CULTA,	DESENVOLVIDA	E	ENVOLVIDA 088

MUSEU CASA DA MOEDA 

Um museu digital que garante o acesso gratuito e universal a qualquer 
altura e em qualquer parte do mundo à maior coleção numismática e 
medalhística nacional e uma das maiores em termos internacionais, 
constituída por mais de 36 000 moedas e 9600 medalhas, além de di-
verso material bibliográfico e arquivístico.

O projeto, inaugurado no início de 2017, para além da divulgação do pa-
trimónio pretende também promover a investigação académica, pres-
tar apoio aos colecionadores e apreciadores do universo numismático 
e divulgar ao público em geral a moeda enquanto objeto que marca a 
nossa história, cultura e civilização.

Conhecer o museu

+ DE 20�000  
VISITANTES

PARTICIPAÇÃO EM  
4 EXPOSIÇÕES

46 140  
OBJETOS 

DISPONIBILIZADOS

EM 2021 
200 NOVAS PEÇAS:

197 MOEDAS 
CORRENTES 

E COMEMORATIVAS

3 MEDALHAS

https://www.museucasadamoeda.pt/
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PROMOVER E DEFENDER A LÍNGUA  
E A CULTURA PORTUGUESAS
A intervenção da Imprensa Nacional, com mais de 250 anos de atividade editorial, ela própria, patrimó-
nio da história da nossa nação, é centrada na sua missão de serviço público de garantir o acesso a obras 
fundamentais da língua portuguesa, mas também universais, a preços acessíveis.

Em 2021, prosseguiu com o lançamento de novas obras, que se somam ao já vasto catálogo oferecido, 
mas ao mesmo tempo foi complementando a oferta comercial com formatos digitais (e-books) com 16 
novas edições.

Das novas obras literárias publicadas destaca-se, em 2021, algumas distinguidas como referências no 
mercado editorial português, como a tradução para português, assinada por Jorge Vaz de Carvalho, da 
Divina Comédia, de Dante Alighieri, como a obra de Luigi Pirandello, Máscaras Nuas — Uma seleção, ou 
até o volume 0 da coleção «Obras de Mário Soares», As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga, bem 
como a obra Os Primeiros-Ministros de Portugal (1820-2015), (3 volumes), que contaram com a ilustre pre-
sença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, na sua apresentação.

De referir também que em 2021 foram ainda distinguidas 
6 obras no Plano Nacional de Leitura:

EM 2021 A IN LANÇOU:

62 NOVAS OBRAS LITERÁRIAS:

55 EDIÇÕES EM PAPEL

6 EDIÇÕES  
EM FORMATO DIGITAL

1 AUDIOLIVRO

Carla Maia de Almeida (texto) 
e Delfim Ruas (ilustrações)

Rita Canas Mendes (texto)  
e Tiago e Nádia Albuquerque (ilustrações)

Inês Fonseca Santos (texto)  
e ilustrações de Mantraste (ilustrações)

Patrícia Reis (texto)  
e Pedro Brito (ilustrações)

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (texto) 
e Ana Seixas (ilustrações)

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada (texto) 
e Susana Carvalhinhos (ilustrações)

Projeto em parceria com a iGen — Fórum 
Organizações para a Igualdade.
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«Um grandioso livro cronológico que torna acessível aos leitores mais novos o com-

plexo, importante e, ainda assim, inexplorado tema da tipografia. Como o hipertexto 

é apresentado como uma forma de expressão escrita, somos levados a refletir sobre a 

imagem visual das nossas palavras», afirmou o júri a propósito da obra portuguesa�

ENTRE POESIA, ENSAIOS, 
LITERATURA INFANTOJUVENIL, 

BIOGRAFIAS E LITERATURA 
PORTUGUESA, A IN CONTA  
COM MAIS DE 70 TÍTULOS

RECOMENDADOS PELO PLANO
NACIONAL DE LEITURA.

Outra obra que importa destacar é o livro Tipos 
Curiosos. Pequena História das Letras, uma edi-
ção de 2020, com texto de Ricardo Henriques, 
ilustrações de Madalena Matoso e consultoria 
científica de Rúben Dias, que comemora os 250 
anos da Imprensa Nacional e que foi distingui-
do, em 2021, com uma menção especial de melhor 
livro informativo de não ficção, naquela que é a 
mais importante feira internacional do livro infan-
til, a Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha.

Os prémios literários são mais uma iniciativa lançada com o ob-
jetivo de homenagear destacadas personalidades do panorama 
cultural e incentivar a criação literária em língua portuguesa, em 
Portugal e no mundo, através de parcerias estratégicas com os 
países lusófonos, como Moçambique e Cabo Verde, ou com o Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros, para os portugueses e por-
tuguesas residentes no estrangeiro e lusodescendentes. Além de 
um valor pecuniário, os prémios contemplam a publicação das 
obras vencedoras pela INCM.

4
PRÉMIOS LITERÁRIOS

DE INCENTIVO À

CRIAÇÃO LITERÁRIA EM

LÍNGUA PORTUGUESA

Prémio 
Imprensa 
Nacional / 
Vasco Graça 
Moura

PORTUGAL

7�ª EDIÇÃO

Vencedor:  
David Bene Unganai
com  
O Vazio de um Céu 
sem Hinos

Conhecer mais sobre os homenageados, os prémios e os vencedores

Prémio 
Imprensa 
Nacional 
/ Eugénio 
Lisboa

MOÇAMBIQUE

5�ª EDIÇÃO

Sem atribuição de 
prémio

Prémio 
Literário 
Arnaldo 
França

CABO VERDE

4�ª EDIÇÃO

Vencedor:  
José Joaquim Cabral 
com  
Destino Aziago

Prémio 
Imprensa 
Nacional / 
Ferreira de 
Castro

PORTUGUESES 
RESIDENTES NO 
ESTRANGEIRO E 
LUSODESCENDENTES

3�ª EDIÇÃO

Vencedor:  
Alexandra Barreiros
com  
O Resto do Meu  
Nome

https://imprensanacional.pt/premios-literarios/
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Levando mais longe a nossa visão e missão de 
compromisso com a sociedade, cultivando o valor 
do jornalismo e da liberdade de expressão enquan-
to pilares da nossa cultura, lançamos também, em 
2020, um prémio de jornalismo — Prémio Jorna-
lismo de Excelência Vicente Jorge Silva.

Um prémio que faz a homenagem a uma figura 
ímpar do jornalismo nacional, e que pretende dis-
tinguir o jornalismo de qualidade, como contribu-
to para uma sociedade mais informada, esclareci-
da e democrática.

1
PRÉMIO DE JORNALISMO  

PARA DISTINGUIR  
O JORNALISMO DE 

QUALIDADE

A primeira edição do prémio recebeu 52 trabalhos jornalísticos, o que representa uma sólida adesão e 
interesse, expressos não só pelos números, mas também pela qualidade e diversidade dos trabalhos re-
cecionados.

O trabalho vencedor foi o da jornalista Isabel Lucas com o artigo «Estados Unidos da América, 
crónica de uma (des)união».

A grande qualidade dos trabalhos jornalísticos apresentados a concurso levou o júri do Prémio a atri-
buir duas menções honrosas: «Voltar a Marchar», uma reportagem de Raquel Moleiro e Tiago Miranda, 
e «Luanda Leaks. Como Isabel dos Santos desviou mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para o 
Dubai», uma peça de investigação de Micael Pereira e Luís Garriapo.

Mais uma vez, o troféu deste Prémio, criado pelo designer Henrique Cayatte para refletir o homenagea-
do, foi concebido a partir de desperdícios e materiais oriundos da nossa produção gráfica, refletindo as-
sim as preocupações ambientais da empresa.

1�ª EDIÇÃO — PRÉMIO JORNALISMO DE EXCELÊNCIA VICENTE JORGE SILVA

Conhecer mais sobre o homenageado, o Prémio, a vencedora e assistir ao evento

https://premiovicentejorgesilva.pt/
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A relação de parcerias e cooperação que a empresa sempre estabeleceu com museus, palácios, teatros 
nacionais, bibliotecas, grupos culturais e artísticos, ministérios, entidades, entre outros, em prol da sua 
missão, é reconhecidamente potenciadora de levar mais longe a nossa missão, e por isso tem vindo a 
ser aumentada de ano para ano. Além de alguns exemplos, já mencionados, em termos de edição, des-
taca-se, entre outros, o catálogo da exposição «Tudo o Que eu Quero — Artistas Portuguesas de 1900 a 
2020», em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, a coleção «Botânica em Português», em par-
ceria com a Câmara Municipal de Lisboa, ou até a Agenda INCM 2022 — José Saramago, parceria com 
a Fundação José Saramago.

Destaca-se, também a parceria diferenciadora com a AESE Business School para a formação executiva 
na área da cultura, por trazer uma dimensão acrescida ao conceito de «promoção da língua portugue-
sa», ou seja, neste caso, a empresa investe numa perspetiva multiplicadora: desenvolver competências 
profissionais em gestores culturais que possam depois assegurar um trabalho mais eficaz e eficiente na 
«promoção da língua portuguesa».

Já no âmbito da divulgação da língua e obras da cultura portuguesas no mundo, além dos prémios li-
terários, a presença em feiras ou festivais internacionais de Frankfurt, Bolonha, Cabo Verde, bem como 
rotativamente os de São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, Paris, Londres, Guadalajara, Lima e Leipzig, des-
tacam-se os projetos de parceria:

PROJETO CATÁLOGO GRAM BEM QUERER

Parceria: Ministério da Cultura, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), 
Instituto Camões. 

Projeto destinado à conceção, edição, publicação e divulgação do Catálogo Gram Bem Querer – 
Mostra de Literatura em Língua Portuguesa, um livro anual composto por excertos traduzidos, 
de obras de autores de língua portuguesa, para promoção e divulgação internacional do patri-
mónio bibliográfico em língua portuguesa. A seleção das obras e dos excertos que, em cada ano, 
integrarão o catálogo será da responsabilidade de uma comissão editorial.

PROJETO PORTUGAL 
NAS GRANDES FEIRAS DO MUNDO

Parceria: Ministério dos Negócios Es-
trangeiros, Ministério da Cultura, Minis-
tério da Economia, DGLAB, Instituto Ca-
mões, Turismo de Portugal e AICEP. 

O objetivo do projeto é a promoção da 
língua portuguesa a nível internacional, 
sendo em 2021, materializado através da 
edição do Novo Atlas da Língua Portu-
guesa na versão árabe, a ser apresentado 
na Expo DUBAI 2020 (em 2021-2022).

PROJETO PROMOÇÃO DA LÍNGUA E DA 
CULTURA PORTUGUESAS NA DIÁSPORA

Parceria: Ministério da Cultura, Instituto 
Camões.

O projeto para a estruturação de progra-
mas editoriais que fomentem o melhor 
conhecimento e valorização das comu-
nidades portuguesas no estrangeiro. Em 
2021 realizou-se, neste âmbito, a edição 
de 6 livros da coleção «Comunidades 
Portuguesas» e a organização da edição 
de 2021 do Prémio IN/Ferreira de Castro.



INCM	 	 RELATÓRIO	DE	SUSTENTABILIDADE	2021	 	 				UMA	SOCIEDADE							CULTA,	DESENVOLVIDA	E	ENVOLVIDA 093

Outra linha de ação, também considerada no nosso plano, é a promoção e apoio a iniciativas e eventos 
literários e artísticos, com o objetivo de fomentar a leitura, a escrita e o conhecimento das obras literá-
rias portuguesas bem como fomentar a participação da comunidade em eventos culturais. São exemplos 
os eventos realizados na Biblioteca da Imprensa Nacional, como o Clube de Leitura, a apresentação de 
livros, os concertos e as conferências, promovidos a solo ou em parceria, e as sessões de divulgação da 
literatura e dos autores junto do público jovem e sénior, a partir de leituras encenadas e leituras de textos 
de livros da IN. Embora, em 2021, o contexto pandémico tenha ainda condicionado os eventos presenciais, 
estes continuaram e passaram a ser realizados ou acompanhados em direto através das redes sociais.

Destaca-se ainda a presença constante da IN nas principais Feiras do Livro de Lisboa e do Porto e nos 
festivais 5 L e Folio 2021.

42
PARTICIPAÇÃO  

E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

39
SESSÕES DE DIVULGAÇÃO  

DA LITERATURA E DOS AUTORES 
JUNTO DO PÚBLICO JOVEM  

E SÉNIOR
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O DIGITAL COMO VEÍCULO 
PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO 
À CULTURA E À LEITURA
Conscientes do papel que a tecnologia pode ter na aceleração do acesso aos bens culturais e a uma ci-
dadania mais ativa, tem sido feita uma crescente aposta na vertente digital e tecnológica da nossa oferta 
cultural. À semelhança do projeto do Museu Casa da Moeda digital, distinguido por ser um exemplo 
de transformação digital, no setor da Administração Pública, em 2017, a Imprensa Nacional, em 2020, 
posicionou-se no digital, com a inauguração do seu espaço web, inteiramente dedicado à edição e aos 
conteúdos culturais desenvolvidos pela empresa, e com uma oferta crescente de conteúdos gratuitos, 
tornando possível levar mais longe e até às pessoas a língua e cultura portuguesas, reforçando assim a 
nossa missão de serviço público e aumentando, ainda mais, a nossa importância no plano da cidadania.

Em 2021, o projeto esteve em contínuo cres-
cimento, havendo hoje duas novas áreas no 
site: «Edições» e «História e Património», 
um novo audiolivro que dá continuidade 
à aposta numa coleção, que possa não só 
responder a uma procura crescente de con-
teúdos áudio, mas, também, criar condições 
para que os invisuais e amblíopes tenham 
acesso ao trabalho da editora, uma nova 
série de podcasts dedicada à poesia — «A 
Poesia dita», entre outros, num total de 4952 
novos conteúdos.

Imprensa Nacional

Centenas  
de artigos  
de cultura
(NOTÍCIAS, BIOGRAFIAS, 
INFANTOJUVENIL, 
ENTREVISTAS, OPINIÃO)  

+ 271 ARTIGOS

2 visitas 
virtuais:
EXPOSIÇÃO  
250 ANOS DA IN  
E À BIBLIOTECA DA IN

275
livros  
para descarga 
gratuita  
+ 153 LIVROS

190 
podcasts 
áudio 
+ UMA SÉRIE 

O ESSENCIAL SOBRE: + 7

A POESIA DITA: + 183

2
audiolivros 
gratuitos
+1 — AMOR DE 
PERDIÇÃO, DE CAMILO 
CASTELO BRANCO

3432 
conteúdos 
de História  
e Património

78
vídeos
+ 33

2344 
citações
+ 887

https://imprensanacional.pt/
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Numa era digital, a transição dos negócios para o digital é essencial, e a par da INCM estar a fazer o 
seu caminho nesse sentido, acreditamos que podemos, como sempre ao longo da história, ter um papel 
impulsionador e de apoio a esta transformação do País. Assim sendo, destacamos o apoio dado ao setor 
livreiro português, com o Projeto RELI.

O nosso compromisso social é alargado e assente nos nossos valores e legado, visa consolidar uma 
cultura e uma ética empresarial que se inspira e que traduz esses mesmos valores e legado nos compor-
tamentos individuais e coletivos em toda a nossa atividade e com todas as nossas partes interessadas. 
Este compromisso está definido na nossa Declaração de Compromisso e é considerado na Agenda para 
a Sustentabilidade na dimensão de Responsabilidade Social.

Assim sendo, a nossa intervenção tem por base ações alinhadas com aquilo que são as nossas principais 
atividades e áreas de negócio, ações de voluntariado corporativo que possibilitem o envolvimento de to-
dos e que multiplicam o nosso impacto social e, de forma complementar, ações pontuais de emergência 
social, através de parcerias com organizações que se dedicam a ajudar quem mais precisa.

PROJETO RELI — REDE DE LIVRARIAS INDEPENDENTES

A RELI é uma associação livre de apoio mútuo composta por livrarias de todo o território portu-
guês sem ligação a redes e cadeias dos grandes grupos editoriais e livreiros, que procura através 
da coordenação de esforços enfrentar a crise no mercado livreiro, que vem comprometendo a 
existência de pequenas livrarias em todo o País. 

A INCM, decorrente do memorando assinado com a DGLAB, a BNP e a RELI para promover a 
leitura e impulsionar o setor livreiro, comprometeu-se a apoiar o desenvolvimento e operação de 
uma nova loja online para venda de livros das livrarias associadas da RELI.
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PROMOVER AÇÕES E PRODUTOS 
POR CAUSAS MAIORES

MOEDAS COM UMA CAUSA

A emissão de séries de moedas associadas a causas relevantes para a sociedade tem sido uma constante 
que pretende através da numismática despertar consciências e lutar pela afirmação de valores de soli-
dariedade social, com o apoio financeiro a entidades que se distinguem particularmente neste domínio, 
mas também na preservação do meio ambiente. Em 2021 é de destacar a moeda «O Cavalo-Marinho», da 
série «Espécies animais ameaçadas», que nos desperta para perda da biodiversidade, que reverte a favor 
do fundo ambiental do ICNF, e a moeda «Aristides Sousa Mendes — Nunca Esquecer» como homena-
gem a este exemplo de coragem e também dedicada às vítimas do Holocausto, a todos quantos se con-
seguiram salvar e aos heróis que os ajudaram. Exemplos, que se juntam a outras anteriormente lançadas 
como a moeda «O Mar» da série «Desenhar a moeda», ou «O Clima é Connosco», da série «Uma Moeda, 
Uma Causa», ou com as moedas, «Uma Moeda contra a Indiferença» e «Uma Moeda contra a Fome».

conhecer melhor capítulo Um Planeta + protegido
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MARCA SOLIDÁRIA

De forma a marcar o momento tão ansiado de regresso à (quase) normalidade, a uma época de esperan-
ça e de retorno à família e aos afetos, no final de 2021, quisemos lançar uma iniciativa — «Marca Solidá-
ria» que marcasse este período ímpar da nossa história e simbolizasse a união fraterna que decorreu da 
pandemia, juntando numa causa comum a Contrastaria e o setor de Ourivesaria e Joalharia portuguesa.

A marca associada a esta iniciativa é um coração, desenhado pela artista da INCM, Carolina Duarte, 
que poderá ser aposta junto à marca de responsabilidade e à marca de contraste, contribuindo assim a 
Contrastaria com o seu saber e a paixão de todas as suas pessoas para operacionalizar esta campanha, 
enquanto os operadores contribuíram com o custo da aposição da marca a laser. O valor angariado re-
verte na totalidade para uma instituição de solidariedade social. Uma vez que o valor destas peças reside 
na sua exclusividade, estas passarão certamente de geração em geração, sem perder o seu brilho e a sua 
história. Assim, por forma a vincar o momento, a simbologia e a singularidade destas peças, a aposição 
da Marca Solidária é limitada em número e período de tempo.

«Procurei exprimir uma ideia de amor. De aprender a cuidar dos outros, de 

aprender a pensar no próximo, e não esquecer nunca o que é mais importan-

te saber no fim do dia: o amor ao próprio, o amor ao próximo.» — Carolina 

Duarte, colaboradora da INCM, na Unidade de Moeda, sobre o que procurou 

exprimir com a marca que desenhou�

DOAMOS  
COM  

ESTE PROJETO  
1000 €
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DRE VESTE-SE DE AMARELO NO DIA INTERNACIONAL 
EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO

No ano em que se assinalou 76 anos do término oficial do Holocausto, no dia 27 de janeiro, Dia Interna-
cional em Memória das Vítimas do Holocausto, a INCM, em conjunto com a Presidência do Conselho de 
Ministros, prestou homenagem a todos os que foram vítimas do poder Nazi e, em especial, a Aristides 
de Sousa Mendes, português responsável pelo salvamento de milhares de vidas judias, vestindo o Diário 
da República eletrónico da cor da Estrela de David, símbolo que ficou para sempre associado à comuni-
dade judia durante o Holocausto. Há ainda uma edição especial em papel, única, também amarela.

A página eletrónica do Diário da República veio ainda destacar, de forma simbólica, todas as medidas 
até então publicadas em Diário da República que trazem, até hoje, o reconhecimento do trabalho e da 
valentia de Aristides de Sousa Mendes, bem como outras iniciativas do Estado e da sociedade civil, di-
retamente relacionadas com este tema e publicadas em Diário da República.

Uma iniciativa que pretende relembrar a importância do combate a extremismos, do respeito pelo outro 
e dos direitos humanos, considerando o exemplo de Aristides de Sousa Mendes, que pôs em causa a sua 
vida e a sua liberdade em prol de um bem maior.
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IMPRESSÃO SOLIDÁRIA

Por altura do 40.º aniversário da Cercimarante, uma cooperativa de serviço social focada no apoio a 
pessoas com deficiência e/ou incapacidade, idosos, crianças e jovens vulneráveis, entre outros grupos 
de risco, demos o nosso apoio ao imprimir na nossa Unidade Gráfica o livro de comemoração do seu 
aniversário, num total de 420 exemplares.

OUTRAS AÇÕES E CAUSAS QUE NOS MOBILIZARAM

Além da nossa intervenção na sociedade e comunidade, por via da nossa atividade, ou mesmo através 
dos nossos produtos, temos também levado a cabo inúmeras ações que refletem a nossa consciência 
social e solidariedade, bem como a das nossas pessoas, que sempre se mobilizam neste tipo de ações. 
As ações que mobilizamos são essencialmente associadas a temáticas que a empresa promove, onde as-
socia uma entidade ou causa como benificiária, ou através de doação de bens, alguns deles numa ótica 
de economia circular, mas que tem um impacto significativo para as os seus beneficiários. Destacam-se, 
neste âmbito, os seguintes exemplos, em 2021:

AÇÕES DE APOIO NO ÂMBITO 
DA PANDEMIA 2021

100 viseiras à Fundação Lar de Cegos de 
Nossa Senhora da Saúde.

1000 viseiras completas e 452 acetatos à 
União Portuguesa das Misericórdias. 

Armazenamento de equipamento hospi-
talar (Hospitais Centrais de Lisboa).

CAMPANHA DE NATAL

Recolha de bens para e voluntariado na 
Comunidade Vida e Paz e para AMI. 

Doação à Liga Portuguesa contra o Can-
cro pela empresa. 

Doação das nossas pessoas e da empresa 
à Acreditar Presentes de Natal para todos 
feitos pela CAIS.

CAMPANHA CORRIDA INCM

Doação de 1€ por participante na corrida 
à Associação Portuguesa de Apoio à Mu-
lher com Cancro da Mama (APAMCM).

CAMPANHA DO DESAFIO SER SAUDÁVEL

Entrega a todos de um cabaz biológico da 
associação SEMEAR.

TEAMBUILDING COM IMPACTO 
NA COMUNIDADE

Ação de teambuilding com a associação 
SEMEAR.

DOAÇÃO NO ÂMBITO DA  
INOVAÇÃO/TRANSIÇÃO DIGITAL

Doação à Fundação Rotaria Portuguesa 
(FRP) para o projeto que visa dotar com 
tablets idosos institucionalizados.
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CAMPANHAS DE DOAÇÃO DE BENS EM FIM DE VIDA

Dossiers (Banco Alimentar, CAIS, SEMEAR, Liga, Entrajuda); Telefones e monitores (Entrajuda, 
Liga, Quinta Essência, Fundação Lar dos Cegos, AMI, CAIS); Porta-paletes (Centro Hospitalar 
de Lisboa Central); Carvão (AMI); Material de laboratório (ES Dona Filipa de Lencastre); Cader-
nos escolares (Agrupamento Vertical Almeida Garrett); Computadores (Student Keep); Carto-
linas (Banco Alimentar, CAIS, Quinta Essência, AMI); Resmas de papel (Sopro Sonhos, EB do 
Lumiar).

34  
TOTAL DE 
AÇÕES DE 
APOIO SOCIAL

20  
TOTAIS 
ENTIDADES 
IMPACTADAS

NO TOTAL:

+ DE 4000  
BENS 
DOADOS

1730 €
DE DONATIVOS 
MONETÁRIOS 
DAS NOSSAS 
PESSOAS

17�082 €
DE DONATIVOS 
MONETÁRIOS 
DA EMPRESA

CAMPANHA NO ÂMBITO DOS INQUÉRITOS 
DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES

Doação por participação (1€ por respos-
ta) à AMI.

CAMPANHA NO ÂMBITO DOS INQUÉRITOS 
DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Doação por participação (1€ por respos-
ta) à Comunidade Vida e Paz.
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PROMOVER O ENVOLVIMENTO DE TODOS 
COM O VOLUNTARIADO
Promover uma cultura de apoio e envolvimento ativo através do voluntariado corporativo é também 
mais uma forma de promover o impacto positivo nas comunidades onde estamos inseridos e ainda de 
proporcionar às nossas pessoas, respetivos familiares, reformados e parceiros da empresa condições para 
elas próprias se envolverem e conhecerem algumas necessidades sociais existentes. Para isso criámos 
um mecanismo interno que permite a participação da família INCM em ações de voluntariado — Bolsa 
de Voluntariado INCM. As ações de voluntariado que disponibilizamos são alinhadas com a nossa De-
claração de Compromisso, mas haverá um especial enfoque no voluntariado digital, atendendo ao posi-
cionamento crescente da empresa no âmbito das tecnologias da informação e à flexibilidade do formato, 
que permite a participação das pessoas em teletrabalho e em locais diversos. Nestas matérias a INCM, 
como associada da associação empresarial o Grace — Empresas Responsáveis, desde 2014, procura ali-
nhar-se com as melhores práticas nestas matérias e unir esforços para um maior impacto na sociedade.

LANÇAMENTO DA BOLSA DE VOLUNTARIADO INCM

A Bolsa de Voluntariado INCM, lançada em julho de 2021, oferece às nossas pessoas a possibi-
lidade de utilizarem horas do seu horário do trabalho, no mínimo 24h anuais, para realizarem 
ações de voluntariado corporativo promovidas pela empresa, constituindo assim, esta bolsa, um 
mecanismo facilitador da geração de impacto positivo e envolvimento na comunidade da família 
INCM. 

E para promover o envolvimento neste movimento desde o início, não poderíamos deixar de 
envolver as nossas pessoas, principalmente numa casa repleta de artistas, logo na criação do lo-
gótipo da Bolsa de Voluntariado da INCM. 

Com o mote de criar um logótipo que refletisse os valores e o espírito solidário das pessoas que 
compõem a INCM, o concurso, tinha como prémio uma moeda BNC comemorativa dos 75 Anos 
da ONU e contou com 9 propostas. Tiago Lima, da Unidade Gráfica, foi o vencedor.

DISPENSA PARA TODAS AS PESSOAS 
DE 24H/ANO PARA VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

2 AÇÕES DE VOLUNTARIADO 
PRESENCIAL

Festa de Natal com as Pessoas em  
situação de Sem-Abrigo 

Casa do Lago da AMI

BOLSA DE VOLUNTARIADO INCM 
DESDE JULHO 2021

9 AÇÕES DE VOLUNTARIADO DIGITAL 
NO NOSSO CATÁLOGO
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SOBRE O
RELATÓRIO
Neste relatório a INCM apresenta o Desafio Estratégico de Sustentabilidade da empresa, iden-
tificando, em cada tema, o seu principal contributo para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Procurando dar resposta aos temas mais relevantes nas dimensões económica, ambiental, 
cultural e social para a INCM e para as suas partes interessadas, este relatório dá a conhecer 
os resultados e os indicadores mais relevantes da estratégia escolhida com vista à prossecu-
ção da capacidade de a empresa se reinventar e progredir continuamente, de forma ágil, mas 
segura, num cenário cada vez mais competitivo, complexo e em grande transformação.

Março 2022

ÂMBITO

O relatório inclui informações e indicadores de 
desempenho referentes à INCM, abrangendo a 
totalidade da sua atividade e áreas de negócio, 
bem como todos os sites em que opera, com des-
taque para o ano de 2021.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

Este relatório foi elaborado de acordo com as 
Normas GRI, na opção «De acordo» — Essencial 
(Core), sendo as respostas aos respetivos indica-
dores apresentados na tabela GRI, em anexo.

DECRETO-LEI N.º 89/2017

Este relatório dá cumprimento às obrigações de 
divulgação de informações não financeiras e 
sobre diversidade preconizadas no Decreto-Lei  
n.º 89/2017, de 28 de julho.

PARA CONTACTO

Para mais informações poderá consultar: 
Website: www.incm.pt 
E-mail: sustentabilidade@incm.pt 
Telefone: +351 217 810 893



ANEXO 
TABELA GRI
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STD� GRI
Indicador n�º

Opção
de reporte

Descrição do indicador (PT) Localização / Resposta / Omissão
Resposta

DL 89/2017
ODS

GRI 100 CONTEÚDOS TRANSVERSAIS

102 Conteúdos Gerais | 2016

Perfil Organizacional

102-1 Essencial Nome da organização Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM)

102-2 Essencial
Principais atividades, marcas, produtos  
e serviços

Capítulo: UM MUNDO + SEGURO E DIGITAL — OS NOSSOS NEGÓCIOS

102-3 Essencial Localização da sede da organização Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — ONDE ESTAMOS

102-4 Essencial Localização das operações Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — ONDE ESTAMOS

102-5 Essencial
Natureza da propriedade e forma jurídica  
da organização

Sociedade anónima de capitais públicos

102-6 Essencial Mercados que a organização serve
Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — ONDE ESTAMOS
Capítulo: UM MUNDO + SEGURO E DIGITAL — OS NOSSOS NEGÓCIOS | INTERNACIONALIZAÇÃO

102-7 Essencial Dimensões da organização

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA
Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — NEGÓCIO E ATIVIDADES
Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS

Consultar Relatório e Contas 2021

https://incm.pt/portal/incm_rc.jsp
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102-8 Essencial
Informações sobre empregados  
e outros trabalhadores

Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS

Nota metodológica: No ano de 2021 alteramos a nossa análise face às contabilizações de recursos humanos, no sentido 
de estas representarem melhor a realidade da empresa. Ou seja, as contabilizações passam a incluir os ativos em 
regime de cedência de interesse público (ACIP), bem como as comissões de serviço e órgão de gestão como internos da 
empresa. Estes ativos, embora tenham um regime especial, contribuem diariamente nas atividades da empresa e por 
isso devem ser incluídos nas contabilizações internas da empresa. Assim:

Permanentes: inclui os permanentes da INCM e os ACIPs;

Contratados a termo: inclui contratos a termo INCM, comissões serviço e órgãos de gestão.

De forma a manter o rigor na nossa análise e fazer comparações anuais e análises de tendência, foram recalculados os 
3 anos anteriores segundo os mesmos pressupostos, como exposto nos quadros seguintes:

ODS 8Colaboradores por contrato de trabalho e género:

2019 2020 2021

Homens 364 356 382

Permanentes Mulheres 307 308 327

Subtotal 671 664 709

Contratados a termo

Homens 29 28 9

Mulheres 19 25 6

Subtotal 48 53 15

Total 719 717 724

Estagiários
Homens 5 9 3

Mulheres 3 5 9

Total 8 14 12
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Colaboradores por contrato de trabalho e dispersão geográfica:

2019 2020 2021

Permanentes

Lisboa 606 601 627

Porto 61 59 58

Coimbra 4 4 4

Subtotal 671 664 689

Contratados a termo

Lisboa 42 52 34

Porto 6 1 1

Coimbra 0 0 0

Subtotal 48 53 35

Total 719 717 724

Estagiários

Lisboa 8 12 10

Porto 0 2 2

Coimbra 0 0 0

Total 8 14 12

Colaboradores por regime de horário laboral:

Colaboradores 2019 2020 2021

Full-time

Homens 393 384 391

Mulheres 326 333 333

Subtotal 719 717 724

Part-time

Homens 0 0 0

Mulheres 0 0 0

Subtotal 0 0 0

Total 719 717 724
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Estagiários 2019 2020 2021

Full-time

Homens 5 9 3

Mulheres 3 5 9

Subtotal 8 14 12

Part-time

Homens 0 0 0

Mulheres 0 0 0

Subtotal 0 0 0

Total 8 14 12

102-9 Essencial Cadeia de fornecedores

Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — ÉTICA E CONDUTA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO
Total de fornecedores: 1368
Total de custos com fornecedores: 75.970 milhares euros
Custos com fornecedores nacionais: 59%
Custos com fornecedores estrangeiros: 41%
Principais 5 nacionalidades em n.º de compras: Portugal, Alemanha, Espanha, Grã-Bretanha, Suíça.
Principais 5 nacionalidades em valor de compras: Portugal, Áustria, Alemanha, Camarões, Letónia.

102-10 Essencial
Alterações significativas na organização  
e na sua cadeia de fornecedores

Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL - GOVERNANCE

102-11 Essencial Abordagem ao princípio da preocupação

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL
Capítulo: UMA EMPRESA+ EFICIENTE E RESILIENTE  
Capítulo: UM PLANETA + PROTEGIDO
Capítulo: UMA SOCIEDADE + CULTA, DESENVOLVIDA E ENVOLVIDA
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102-12 Essencial Iniciativas desenvolvidas externamente

A INCM participa em várias iniciativas externas, destacamos: 

Subscreve - Carta Portuguesa para a Diversidade | Pág. 067 
Membro Fórum iGen | Pág. 067 
Signatária do Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa | Pág. 080 
Signatária do Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 | Pág. 080
Signatária do Compromisso Call to Action: Anti-Corruption and the Global Development Agenda | Pág. 036 
Protocolo com NOVA e participação no NOVA SBE INNOVATION ECOSYSTEM | Pág. 039 
Acordo com FINTECH HOUSE | Pág. 040 
Parceria com Portugal Ventures - Call For Entreprise Deep Tech | Pág. 040 
Acordo com o CYBERGYM da NOVA SBE - “INC M CyberPod” | Pág. 059
Parceria com a Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD), Instituto Português de Acreditação (IPA), Instituto 
Português da Qualidade (IPAQ) - Selos de Maturidade Digital | Pág. 060 

102-13 Essencial Participação em associações

FIDEM (Federação Internacional de Medalhas) | Membro da Comissão Executiva
MDWG (Mint Directores Working Group) | Participação em grupo de trabalho
IOLP (Imprensas Oficiais de Língua Portuguesa) | Membro Fundador
ELI (European Legislation Identify) | Participante no grupo
E-sender | Participação em grupo de trabalho de contratação pública
REDBOA (Rede de Boletins Oficiais Americanos) | Membro Observador
GRACE (Empresas Responsáveis) | Membro Associado

Estratégia

102-14 Essencial
Declaração do principal tomador de 
decisões (da administração)

Capítulo: CARTA ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

102-15 Abrangente
Principais impactos, riscos e 
oportunidades

Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — GESTÃO DE RISCO
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Ética e Integridade

102-16 Essencial
Valores, princípios, padrões e normas  
de conduta

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA | Pág. XX
Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — ÉTICA E CONDUTA

ODS 16

102-17 Abrangente
Mecanismos para aconselhamento  
e preocupações sobre ética

A INCM tem um Código de Ética e de Conduta que define padrões éticos e deontológicos aceites e praticados pela 
empresa, e um canal de reporte direto etica@incm�pt. O Código de Ética e de Conduta bem como o canal de ética estão 
sempre disponíveis, para internos na intranet, para externos na página oficial da INCM (https://www.incm.pt/portal/
incm_codetica.jsp). Internamente o Comité de Ética é o órgão independente responsável por promover a aplicação e a 
evolução do Código de Ética e de Conduta e pela gestão de todas as questões reportadas.

ODS 16

Governance

102-18 Essencial Estrutura de governação Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — GOVERNANCE

102-21 Abrangente
Consulta a stakeholders nos tópicos 
económicos, ambientais e sociais

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — PARTES INTERESSADAS ODS 16

102-22 Abrangente
Composição do órgão de governo com 
maior poder e respetivos comités

Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — GOVERNANCE

Para informação mais detalhada consultar: Relatório e Contas 2021

ODS 5 
ODS 16

102-23 Abrangente
Presidente do órgão do governo com 
maior poder de decisão

Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — GOVERNANCE

Para informação mais detalhada consultar: Relatório e Contas 2021
ODS 16

102-24 Abrangente
Nomear e selecionar o órgão de governo 
com maior poder de decisão

Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — GOVERNANCE

Para informação mais detalhada consultar: Relatório e Contas 2021

ODS 5 
ODS 16

https://incm.pt/portal/incm_rc.jsp
https://incm.pt/portal/incm_rc.jsp
https://incm.pt/portal/incm_rc.jsp
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Envolvimento de Stakeholders

102-40 Essencial Lista dos grupos de stakeholders Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE — PARTES INTERESSADAS

102-41 Essencial Acordos de negociação coletiva
A totalidade dos colaboradores e colaboradoras encontra-se abrangida pelo Acordo de Empresa (AE) celebrado entre 
a INCM e as organizações sindicais representativas.
Colaboradores e colaboradoras que pertencem a associações sindicais — 37 %.

ODS 8

102-42 Essencial Identificação e seleção de stakeholders Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — PARTES INTERESSADAS

102-43 Essencial
Abordagem adotada para envolvimento 
de stakeholders

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — PARTES INTERESSADAS

102-44 Essencial
Envolvimento de stakeholders —  
Principais tópicos e preocupações

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Práticas de Relato

102-45 Essencial
Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas

 
Informação em detalhe no Relatório e Contas 2021

102-46 Essencial
Definição do conteúdo do relatório e 
limites dos tópicos materiais

Capítulo: SOBRE O RELATÓRIO
Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

102-47 Essencial Lista dos tópicos materiais Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

https://incm.pt/portal/incm_rc.jsp


INCM	 	 RELATÓRIO	DE	SUSTENTABILIDADE	2021	 	 				ANEXO	-	TABELA	GRI 111

102-48 Essencial
Reformulação/Atualização de 
informações

Em 2021 nas orientações estratégicas, do Desafio Estratégico de Sustentabilidade, 1, 4 e 5 foram ajustados os nomes de 
forma a corresponder aos objetivos atuais. Foram também reajustados alguns ODS de forma  a haver maior alinhamento 
com as atividades desenvolvidas pela empresa.
Alteramos também a nossa análise face às contabilizações de recursos humanos, no sentido de estas representarem 
melhor a realidade da empresa. Ou seja, as contabilizações de internos da INCM passam a incluir os ativos em regime 
de cedência de interesse público (ACIP), bem como as comissões de serviço e os órgãos de gestão, Estes ativos, embora 
tenham um regime especial, contribuem diariamente nas atividades da empresa e por isso devem ser incluídos nas 
contabilizações internas da empresa. Contudo, de forma a manter o rigor na nossa análise e fazer comparações anuais 
e análises de tendência, foram recalculados/atualizados todos os dados dos anos anteriores que são apresentados 
segundo os mesmos pressupostos.

102-49 Essencial Alterações no relatório
O relatório de 2021 apresenta uma estrutura diferente do ano de 2020, uma vez que os capítulos não estão indexados 
às orientações estratégicas. Assim sendo, no início de cada capítulo são referenciados os tópicos materiais que são 
respondidos.

102-50 Essencial Período coberto pelo relatório 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

102-51 Essencial Data do relatório anterior mais recente Março 2022

102-52 Essencial Ciclo de emissão do relatório Anual

102-53 Essencial
Ponto/pessoa de contacto para questões 
sobre o relatório e seus conteúdos

Capítulo: SOBRE O RELATÓRIO

102-54 Essencial
Declaração de conformidade com as 
Normas GRI

Capítulo: SOBRE O RELATÓRIO
GRI Standard, na opção “De Acordo – Essencial (Core)”

102-55 Essencial Sumário de Conteúdos GRI Presente tabela

102-56 Essencial Verificação externa Não foi solicitada a verificação externa da informação de sustentabilidade constante deste documento.
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STD� GRI
Indicador n�º

Opção
de reporte

Descrição do indicador (PT) Localização / Resposta / Omissão
Resposta

DL 89/2017
ODS

GRI 200 ECONÓMICOS

201 Desempenho Económico | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites Associação ao tópico material: Evolução do Portfolio de Produtos e Serviços; Internacionalização da Atividade;

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — PRINCIPAIS RESULTADOS

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes — tópicos materiais

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

Capítulo: UM MUNDO + SEGURO E DIGITAL — OS NOSSOS NEGÓCIOS | INTERNACIONALIZAÇÃO

(valores em milhões de euros – M€) 2019 2020 2021

ODS 2
ODS 5
ODS 8
ODS 9

201-1 Essencial
Valor económico direto gerado  
e distribuído

1 Valor económico direto gerado (2+3+4) 102,14 80,7 97,69

2 Receitas operacionais 102,14 79,97 97,69

3 Receitas financeiras 0 0,73 0

4 Receitas extraordinárias 0 0 0

5 Valor económico direto distribuído (6+9+12+13) 96,26 74,11 76,95

6 Custos operacionais (7+8) 70,51 71,27 75,64

7 Gastos com o pessoal 22,79 27,75 25,29

8 Fornecedores e outros custos operacionais 47,72 43,52 50,35
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9 Remunerações a fornecedores de capital (10+11) 18,79 0,03 0,09

10 Pagamento de dividendos 18,76 0 0

11 Custos de financiamento 0,03 0,03 0,09

12 Pagamentos ao Estado (IRC) 6,5 2,77 1,18

13 Investimentos na comunidade 0,47 0,04 0,03

14 Valor económico retido (1-5) 5,88 6,59 20,75

Para informação mais detalhada das demonstrações financeiras consultar:

Consultar o Relatório e Contas 2021

201-4 Essencial Apoio financeiro recebido de governos
A INCM no ano de 2021 recorreu a financiamentos, mas não recebeu ou recebe quaisquer indemnizações compensa-
tórias por parte do Estado.

203 Impactos Económicos Indiretos | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Envolvimento da Comunidade Científica; Promoção e Defesa da Língua Portuguesa; 
Responsabilidade Social; Reconhecimento Internacional; Imagem e Reputação

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes - tópicos materiais Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: UM MUNDO + SEGURO E DIGITAL — OS NOSSOS NEGÓCIOS | INTERNACIONALIZAÇÃO
Capítulo: UM NEGÓCIO + INOVADOR
Capítulo: UMA SOCIEDADE + CULTA, DESENVOLVIDA E ENVOLVIDA103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

https://incm.pt/portal/incm_rc.jsp
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203-1 Essencial
Investimentos em infraestrutura  
e apoio a serviços

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — PRINCIPAIS RESULTADOS
Capítulo: Capítulo: UM MUNDO + SEGURO E DIGITAL - OS NOSSOS NEGÓCIOS | INTERNACIONALIZAÇÃO
Capítulo: UM NEGÓCIO + INOVADOR
Capítulo: UMA SOCIEDADE + CULTA, DESENVOLVIDA E ENVOLVIDA

ODS 2 
ODS 5 
ODS 7 
ODS 11

203-2 Essencial
Impactos económicos indiretos significati-
vos

ODS 1 
ODS 2 
ODS 3 
ODS 8 
ODS 10 
ODS 17

204 Práticas de Compras/Abastecimento | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Ética empresarial; Segurança do Produto e da Informação; Satisfação do Cliente

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes - tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — ÉTICA E CONDUTA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

(valores em milhões de euros – M€) 2019 2020 2021

ODS 12
204-1 Essencial

Proporção de despesas com fornecedores 
locais

Total de custos com fornecedores estrangeiros 22 348 26 505 30 794

Total de custos com fornecedores nacionais 38 052 35 775 45 176

Total de custos com fornecedores 60 400 62 280 75 970

Percentagem de compras efetuadas a fornecedores nacio-
nais

63% 57% 59%
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205 Anticorrupção | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Ética empresarial
Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — PREVENÇÃO DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes - tópicos materiais

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

205-1 Essencial
Operações submetidas a avaliações de 
riscos de corrupção

Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — PREVENÇÃO DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

ODS 16

205-2 Essencial
Comunicação e formação em políticas  
e procedimentos de combate à corrupção

ODS 16

205-3 Essencial
Casos confirmados de corrupção  
e medidas tomadas

Nada a assinalar. ODS 16

Eficiência interna

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Tópico material: Eficiência de Processos; Evolução e Modernização do Negócio
Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: UMA EMPRESA + EFICIENTE E RESILIENTE

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes - tópicos materiais

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão
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STD� GRI
Indicador n�º

Opção
de reporte

Descrição do indicador (PT) Localização / Resposta / Omissão
Resposta

DL 89/2017
ODS

GRI AMBIENTE

301 Materiais | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes — tópicos materiais Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: UM PLANETA + PROTEGIDO
Capítulo: UM MUNDO + SEGURO E DIGITAL — OS NOSSOS NEGÓCIOS | INTERNACIONALIZAÇÃO

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

Consumo total de matérias-primas:

2019 2020 2021

ODS 8
ODS 12301-1 Essencial

Consumo total de materiais usados  
por peso ou volume

Metais (t) 194,0 535,3 428,3

Papel e Cartão (t) 1 404,6 1 021,8 1 061,6

Materiais de segurança (t) 526,3 451,8 482,7

Plásticos (PC, PVC e PETG) (t) 60,2 51,2 154,4

Outros materiais (t) 416,3 434,6 244,1

Totais (t) 2 601,5 2 494,7 2 371,2
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Notas metodológicas:
Os dados apresentados correspondem às matérias-primas às quais existe medição de peso e registo disponível no sis-
tema informático da empresa. As matérias-primas utilizadas são todas registadas no sistema utilizado.
A diversidade de áreas de negócio da INCM tem reflexo direto na quantidade de matérias-primas utilizadas pela em-
presa, com cerca de um milhar de referências, agrupadas em 28 subfamílias. Para facilidade de análise as subfamílias 
foram agrupadas em 5 grandes categorias de matérias-primas.
Todas as matérias-primas são fornecidas por externos, a INCM não tem nenhuma atividade de produção ou extração 
das matérias utilizadas.

Em 2020 em contraste com 2019 verificou-se uma redução global de 5% de consumo de matérias-primas. Em quase 
todas as categorias houve redução de consumos, exceto na categoria dos Plásticos que teve um aumento muito sig-
nificativo. Importa referir que a INCM está a trabalhar para melhorar a categorização dos seus materiais, de modo a 
diminuir o número de materiais não categorizados ou categorizados como Outros materiais.

301-2 Essencial Utilização de materiais reciclados

Papel reciclado utilizado como matéria-prima para produção gráfica: 238,4 t
Plástico reciclado utilizado como matéria-prima para produção de cartões: 0,13 t
Uso total de materiais reciclados: 238,6 t que representam 10,1 % do total de matérias-primas utilizadas.

Estes consumos apresentam variações anuais significativas pois, apesar da INCM estar disponível para utilizar maté-
rias reciclados na sua produção estes requisitos estão sempre dependentes da escolha do cliente.

ODS 8
ODS 12

301-3 Essencial
Recuperação de produtos e respetivos 
materiais de embalagem

São reutilizados alguns materiais de refugo de produção gráfica, por exemplo para fazer bens de consumo interno, 
como cadernos, trofeus, brindes, etc. contudo, não foi possível a sua contabilização.

Relativamente aos materiais de embalagem a INCM transfere a responsabilidade da gestão de resíduos de embala-
gens a um operador económico nacional responsável pela gestão dos resíduos das embalagens - Sociedade Ponto 
Verde, através do pagamento de uma taxa por todos os produtos colocados no mercado.

ODS 8
ODS 12

302 Energia | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental
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103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes — tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: UM PLANETA + PROTEGIDO — ENERGIA, EMISSÕES E CLIMA

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

Consumo total de energia por fonte (GJ):

2019 2020 2021

ODS 7 
ODS 8 
ODS 12 
ODS 13

302-1 Essencial
Consumo de energia dentro  
da organização

Gasóleo 1 279,0 907,1 938,6

Gás Natural 1 322,0 943,3 863,4

Eletricidade 21 705,0 20 884,0 16 051,4

Eletricidade (Fontes Renováveis) - - 6 303,0

Total (GJ) 24 306,0 22 734,4 24 156,4

Notas:
Consumos de 2019: Não foram contabilizados os consumos do GoldPark (duas pessoas a operar) porque não existia 
contador próprio. Está em falta também os consumos do mês de dezembro de uma garagem do Posto de Gondomar. Os 
valores em falta representam menos de 0,5% do consumo total.
Consumos de 2020: Está em falta apenas uma fatura de eletricidade da Loja do Porto e de Coimbra, no entanto repre-
sentam menos de 0,5% do consumo global.
Consumos de energia de fontes renováveis provenientes de um contrato celebrado pela INCM com o fornecedor de 
energia para o fornecimento energia 100% verde – fornecimentos setembro de 2021.
A INCM usa ainda gás butano em processos laboratoriais e gasóleo nos geradores, mas o consumo não tem represen-
tatividade no consumo total <0,1%.

Notas metodológicas:
Dados de consumo: Faturas do prestador de serviço, com exceção do edifício do Goldpark que não tem contador autó-
nomo e os consumos são retirados por um analisador.
Fontes de conversão: Despacho n.º 17313/2008, de 26 de junho; Portaria n.º 63/2008, de 21 de janeiro.
Fornecimento de Energia 100% verde com garantia.
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Em termos de uso por fonte: A eletricidade representa a maior fatia do consumo energético da INCM (92%), pois é a fon-
te utilizada na atividade produtiva e na iluminação e climatização da empresa, sendo 26% dessa energia proveniente 
de fontes renováveis. O gás natural (4%) é usado exclusivamente nos refeitórios e balneários dos edifícios da Casa da 
Moeda e da Imprensa Nacional, enquanto o gasóleo (4%) é utilizado apenas na frota.

2019 2020 2021 ODS 7 
ODS 8 
ODS 12 
ODS 13

302-3 Essencial Intensidade Energética
Consumo total de energia (GJ) 24 306 22 734 24 156

Rácio de Intensidade Energética (tep/VAB) 0,0231 0,0308 0,0245

VAB (Valor Acrescentado Bruto)

A intensidade energética desceu 21% face ao ano anterior, o que remete para valores de 2019, uma vez que em 2020 
houve um aumento muito significativo.

302-4 Essencial Redução do consumo de energia

Em 2021 verificou-se um aumento do consumo global de 6%, que foi exatamente o valor reduzido durante o ano de 
2020, reflexo do contexto vivido. Ou seja, não houve alterações significativas em termos de consumos e eficiência, esta 
variação é essencialmente explicada pela retoma de algumas das atividades nas instalações da INCM.

Os consumos pelas fontes fósseis diminuíram estes últimos 2 anos justificados pela diminuição de pessoas e ativida-
des da empresa, e no caso do gasóleo também pelo do uso de frota elétrica.

Quanto aos consumos de eletricidade estes tiveram oscilações muito pequenas cerca de -2% contudo, a energia elétri-
ca consumida proveniente de fontes renováveis representou 26%.

ODS 7 
ODS 8 
ODS 12 
ODS 13

303 Água e Efluentes | 2018

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental
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103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes - tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: UM PLANETA + PROTEGIDO — ÁGUA E EFLUENTES

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

303-1 Essencial
Interações com a água como um  
recurso partilhado

Capítulo: UM PLANETA + PROTEGIDO — ÁGUA E EFLUENTES ODS 6

303-2 Essencial
Gestão dos impactos relacionados  
com as descargas de águas

A gestão de impactos relacionados com a água passa pela recolha dos resíduos líquidos (revelador, águas de molha, 
ácidos, entre outros) para tratamento adequado, e de acordo com a legislação em vigor, em Portugal. Sendo por isso, 
as descargas de águas na rede publica maioritariamente constituída por águas residuais domésticas.

ODS 6

303-3 Essencial Captação de água

A água utilizada na INCM é exclusivamente da rede pública municipal. Contudo existem processos de produção gráfica 
e de moeda que reutilizam água, mas não existe ainda possibilidade de obtenção destes dados.

Água fornecida por terceiros (água de abastecimento municipal) por área geográfica�

ODS 6

Notas:
Não foi possível contabilizar a água da Loja do Porto e no Goldpark (Porto) apenas foi contabilizado o consumo a partir 
de outubro após a instalação de contador parcial no edifício.

2019 2020 2021

Operações Lisboa
m3 19 602 13 682 12 985

ML 19,602 13,682 12,985

Outras operações
m3 630 259 384

ML 0,630 0,259 0,384

Totais
m3 20 232 13 941 13 369

ML 20,232 13,941 13,369
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Notas metodológicas:
Os consumos apresentados foram obtidos a partir dos dados enviados pelos fornecedores da água de rede.
Operações Lisboa: Incluem os locais com operações situadas na grande Lisboa
Outras operações: Incluem os locais com operações situadas no grande Porto e Coimbra.

303-4 Essencial Descarga de Efluentes
As descargas são efetuadas para rede pública e de acordo com a legislação em vigor em Portugal, ao qual são definidos 
valores máximos legais, nos editais de cada localização.

ODS 6

305 Emissões | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes - tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: UM PLANETA + PROTEGIDO — ENERGIA, EMISSÕES E CLIMA

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

Emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) diretas (t CO2e) - (Âmbito 1):

2019 2020 2021 ODS 3 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15

305-1 Essencial
Emissões diretas de GEE
(Âmbito 1)

Gás Natural 84,8 60,5 55,3

Gasóleo 94,6 67,1 69,3

Total (Âmbito 1) (t CO2e) 179,4 127,6 124,7

Notas metodológicas:
Dados de consumo: Faturas do prestador de serviço
Fontes de conversão: Despacho 17313/2008, de 26 de junho; Portaria n.º 63/2008, de 21 de janeiro.
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305-2 Essencial
Emissões indiretas de GEE
(Âmbito 2)

Emissões de GEE indiretas de Eletricidade (t CO2e) - (Âmbito 2):

ODS 3 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15

2019 2020 2021

Total (Âmbito 2) (t CO2e) 2 833,7 2 726,6 2 095,6

Notas metodológicas:
Dados de consumo: Faturas do prestador de serviço
Fontes de conversão: Despacho 17313/2008, de 26 de junho; Portaria n.º 63/2008, de 21 de janeiro.

305-5 Essencial Redução de emissões de GEE

Houve uma redução de 22% face a 2020, o que significa que a INCM continuou a rota de redução de emissões, que em-
bora seja influenciada, mas não muito significativamente, pela quebra na atividade nas instalações resultado da situa-
ção pandémica, estes resultados são explicados pelas ações de descarbonização levadas a cabo pela empresa como a 
eletrificação da frota partilhada e mais concretamente a compra de energia de fontes renováveis em 2021 (a partir de 
mês de setembro).

ODS 13 
ODS 14 
ODS 15

305-6 Essencial
Emissões significativas de substâncias 
que contribuem para a destruição da ca-
mada de ozono

A INCM ainda tem alguns equipamentos de climatização, com gás R22, que estão a ser substituídos gradualmente. Em 
2021 as substituições representaram a retirada de cerca de mais 13% de gás:

ODS 3 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15

2019 2020 2021

Total R22 por substituir (kg) 172,6 89,5 77,52

Contudo a INCM tem procedimentos de monitorização para a deteção de eventuais fugas, para estes equipamentos, 
bem como para os que contêm gases refrigerantes, sendo que as fugas de R22 não foram representativas que se jus-
tifique a apresentação de dados quantitativos.

305-7 Essencial
Emissões de NOx, SOx e outras emissões 
atmosféricas significativas

A INCM tem um plano de monitorização de emissões gasosas, de acordo com a legislação em vigor, e os relatórios das 
monitorizações realizadas são submetidos às entidades competentes, nesse âmbito. Importa referir que não existem 
nenhumas emissões que estejam fora dos limites legais.

ODS 3 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15
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306 Efluentes e Resíduos | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes - tópicos materiais Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: UM PLANETA + PROTEGIDO — MATERIAIS, RESÍDUOS E ECONOMIA CIRCULAR
103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

306-2 Essencial
Resíduos por tipologia e método  
de tratamento

Total de resíduos por tipologia (t):

ODS 3 
ODS 6 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15

2019 2020 2021

Total de resíduos perigosos 21,4 19,5 33,0

Total de resíduos não perigosos 534,2 470,6 887,7

Total de resíduos (t) 555,6 490,1 920,7

Total de resíduos por operação de tratamento (t):

Operações 
valorização

Operações 
eliminação

Resíduos perigosos

2021 16,2 16,8

2020 6,3 13,2

2019 6,7 14,7

Resíduos não perigosos

2021 887,7 0,03

2020 470,6 0,04

2019 528,6 5,6
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Os resíduos não perigosos equivalem a 96% dos resíduos produzidos e os perigosos a 4%.

Em 2021 houve um aumento significativo de resíduos perigosos devido à destruição de material de segurança e nos 
não perigosos devido aos resíduos de construção e demolição feitos pela obra de instalação dos painéis solares na co-
bertura do edifício da Casa da Moeda.

Do total de resíduos produzidos 98% foram encaminhados para operações de valorização, que corresponde a 100% 
dos resíduos não perigosos e 49% dos resíduos perigosos.

306-3 Essencial Derrames significativos
Os derrames ambientais que tem ocorrido não são significativos, pois foram prontamente controlados com os meios 
existentes.

ODS 3 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15

307 Conformidade Ambiental | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental; Ética Empresarial; Imagem e Reputação

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas compo-
nentes - tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: UM PLANETA + PROTEGIDO

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

307-1 Essencial
Não-conformidade/incumprimento de le-
gislação e regulamentação ambientais

Nada a assinalar.

ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15 
ODS 16



INCM	 	 RELATÓRIO	DE	SUSTENTABILIDADE	2021	 	 				ANEXO	-	TABELA	GRI 125

STD� GRI
Indicador n�º

Opção
de reporte

Descrição do indicador (PT) Localização / Resposta / Omissão
Resposta

DL 89/2017
ODS

GRI 400 SOCIAIS

401 Emprego | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Igualdade e Diversidade

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

401-1 Essencial
Contratações e despedimentos de 
colaboradores

Contratações:

ODS 5 
ODS 8

Homens Mulheres

Faixa etária < 30 30 a 50 > 50 < 30 30 a 50 > 50

Lisboa 15 13 1 4 11 0

Porto 2 1 1 0 1 0

Coimbra 0 0 0 0 0 0

Total (n�º)
17 14 2 4 12 0

33 16

Taxa 4,6% 2,2%
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Saídas (despedimentos/saídas voluntárias, reformados):

Homens Mulheres

Faixa etária < 30 30 a 50 > 50 < 30 30 a 50 > 50

Lisboa 11 7 3 7 7 2

Porto 1 3 1 0 0 0

Coimbra 0 0 0 0 0 0

Total (n�º)
12 10 4 7 7 2

26 16

Taxa 3,6% 2,2%

401-3 Essencial Licença parental

Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — GARANTIR A IGUALDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Todos os colaboradores têm direito à licença parental. 

Total de trabalhadores que tiveram de licença: ODS 5 
ODS 8

Homens 10

Mulheres 7

Total (n�º) 17

A taxa de retorno e retenção dos colaboradores e colaboradoras que tiraram em licença parental é de 100%.

402 Relações Laborais | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016
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103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Tópico de resposta DL 89/2017103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

402-1 Essencial
Prazo mínimo de notificação sobre 
mudanças operacionais

Os prazos legais e convencionais de notificação aos colaboradores e colaboradoras e organizações representativas 
dos mesmos divergem consoante os assuntos em causa. Assim, não se afigura adequado determinar um período para 
a notificação.

A organização está abrangida por um acordo coletivo - Acordo Empresa (AE), celebrado pela INCM e as organizações 
sindicais representativas que determina os diferentes prazos de notificação, consoante as matérias em causa.

ODS 5

403 Saúde e Segurança no Trabalho | 2018

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Saúde e Bem-Estar

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão
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403-1 Essencial
Sistema de gestão de Segurança  
e Saúde no Trabalho

A INCM tem implementado um sistema de saúde e segurança no trabalho que segue os princípios gerais de prevenção 
regulamentados na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro – Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no 
Trabalho e que abrange todas as atividades da empresa.

ODS 8

403-2 Essencial
Identificação de perigos, avaliação de 
riscos e investigação de incidentes

Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A equipa especializada em área Segurança e Saúde do Trabalho (SST) tem um procedimento de identificação de perigos 
e avaliação de riscos que é aplicado pelo menos uma vez por ano, ou sempre que haja mudanças significativas ou 
novos postos de trabalho. Decorrente destas avaliações a empresa procede à hierarquização de controlo de riscos e à 
definição de propostas de medidas de controlo através do plano de prevenção de riscos profissionais.

Para a investigação de acidentes e incidentes de trabalho, é aplicado o procedimento interno que define a metodologia 
de recolha e análise dos acidentes/incidentes de trabalho e o tratamento dos índices estatísticos.

A avaliação da eficácia destes processos e procedimentos é realizada através de um cronograma de controlo de riscos, 
como descrito no processo de Controlo de riscos, elaboração e implementação do plano de prevenção de riscos e pela 
monitorização de indicadores críticos, como o, nível de ruído, vibrações, iluminação, humidade e temperatura ambiente, 
qualidade do ar interior, exposição a produtos químicos, entre outros.

Os trabalhadores podem reportar quaisquer perigos, situações de perigo, ou situações que acreditam que possam 
causar acidentes, diretamente à equipa de SST, aos representantes dos trabalhadores em SST (RTSST), ou mesmo às 
suas chefias diretas. Para reporte anónimo a INCM tem disponível o canal de ética, na intranet, que pode ser reportado 
qualquer assunto de forma anónima e onde é garantida toda a segurança e confidencialidade ao colaborador e 
colaboradora.

ODS 8

403-3 Essencial Serviços de saúde no trabalho

Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A SST tem a incumbência de garantir as condições de segurança e saúde em todas atividades desenvolvidas pela 
empresa. Todos os colaboradores e colaboradoras, e todos os que colaboram com a empresa, tem informação dos 
perigos e riscos associados ao seu posto de trabalho, sendo estes comunicados diretamente e divulgados nos canais 
de comunicação da empresa.

ODS 8
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As atividades de SST são desenvolvidas por uma equipa interna dedicada e especializada.
Os membros da equipa têm competências especificas para o exercício da área em questão, sendo também sempre 
que necessária o recurso a entidades clínicas externas para a realização de exames complementares, para garantir as 
competências necessárias e cumprimento de toda a legislação em vigor.

A vigilância da saúde ocupacional é assegurada na região de Lisboa nas próprias instalações - Postos médicos nos 
edifícios da Casa da Moeda e Imprensa Nacional (com serviços médicos e de enfermagem diários) nas restantes regiões 
é assegurada por serviços externos.

403-4 Essencial
Participação, Consulta e Comunicação  
aos colaboradores sobre Segurança  
e Saúde no Trabalho

Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A INCM tem uma Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho a qual é composta por representantes dos trabalhadores 
para a segurança e saúde no trabalho (RTSST) e representantes da empresa nomeados pelo Conselho da Administração.

Os RTSST são eleitos pelos colaboradores por voto direto e secreto, segundo o princípio da representação proporcional 
pelo método de Hondt. O número de RTSST é definido de acordo com o número de trabalhadores ao serviço da INCM, 
nos termos da legislação em vigor.

O processo de consulta aos colaboradores em matéria de SST é feito através dos RTSST, com uma periodicidade mensal, 
os quais tem como responsabilidade, entre outras, propor iniciativas no âmbito da prevenção de riscos, tendo em vista 
a melhoria contínua das condições de trabalho e apresentar propostas, sempre que tal se justifique.

As informações sobre o sistema de SST são disponibilizadas a todos os colaboradores por vários canais. Periodicamente 
são feitas formações, sensibilizações e sempre que haja uma nova contratação é feita a sua integração e comunicação/
formação dos riscos e perigos das suas funções, bem como os equipamentos de proteção coletivos e individuais (EPIs) 
existentes.

ODS 8

403-5 Essencial
Formação dos trabalhadores em 
Segurança e Saúde no Trabalho

Periodicamente a INCM realiza formações/sensibilizações no âmbito da SST, além da integração no posto de trabalho, 
relacionadas com SST (como segurança industrial, regras de evacuação, utilização de equipamentos de proteção 
individual, manipulação e rotulagem de produtos químicos e movimentação manual de cargas, entre outras que se 
justifiquem).
Para os colaboradores e colaboradoras destacados nas equipas de segurança é dada formação prática de atuação em 
situações de emergência.

ODS 8
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403-6 Essencial Promoção da saúde do colaborador Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR ODS 3

403-7 Essencial

Prevenção e mitigação de impactes 
na Segurança e Saúde no Trabalho 
diretamente relacionados com as 
relações comerciais

Todas as atividades desenvolvidas pela empresa ou na empresa são abrangidas pelas atividades de SST, de forma a 
assegurar a redução ou eliminação dos riscos no desenvolvimento dos trabalhos e o devido cumprimento da legislação 
em vigor. O acompanhamento é feito de forma muito próxima e no terreno pela equipa de SST.

ODS 8

403-9 Essencial Acidentes de trabalho

ODS 3
ODS 8

2021

N.º Acidentes de Trabalho (AT) com consequência grave (exceto óbitos) 14

N.º AT comunicados (ACT) 1

N.º Óbitos 0

N.º Horas Trabalhadas 1 117 605

Rácio de óbitos resultantes de AT 0,00

Rácio de AT com consequência grave (exceto óbitos) 0,89

Rácio de AT comunicados (ACT) 12,53

2021

Taxa de Absentismo (com COVID-19) 7,94%

Taxa de Absentismo (sem COVID-19) 3,46%

Taxa de Frequência 12,5

Taxa de Gravidade 449,2

Notas metodológicas:
Rácio de óbitos resultantes de AT: (n.º óbitos resultantes de AT /n.º horas trabalhadas) x 1.000.000

Rácio de AT (com consequência grave/comunicados): (n.º acidentes de trabalho/n.º horas trabalhadas) x 1.000.000
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Taxa de absentismo: n.º horas de trabalho perdidas/potencial máximo anual

Taxa de frequência: (n.º acidentes com baixa/n.º horas efetivamente trabalhadas) x 1.000.000

Taxa de gravidade: (n.º dias perdidos/n.º horas efetivamente trabalhadas) x 1.000.000

Acidentes que resultam em ferimentos ligeiros (tratados com caixa de primeiros socorros), não são considerados no 
cálculo como acidente de trabalho;

No cálculo do n.º de dias perdidos foram considerados dias úteis;

A contagem de dias perdidos começa no dia do acidente, caso este ocorra antes (itinere) ou durante o Período Normal 
de Trabalho (PNT), no dia seguinte caso ocorra depois (itinere) do PNT.

Os principais tipos de AT são os derivados da movimentação manual de cargas.

Os perigos que apresentam risco de AT são identificados no Mapa de identificação de perigos e avaliação e controlo de 
riscos, bem como nas visitas aos locais de trabalho e dados recolhidos através das participações dos AT.

Os perigos que causaram ou contribuíram para os AT apresentados foram as posturas inadequadas na movimentação 
manual de cargas. As medidas adotadas foram essencialmente, em primeiro, assegurar o uso de equipamentos 
adequados para a função, caso aplicável, e seguidamente informar e sensibilizar para as regras de segurança e técnicas 
para a movimentação manual de cargas.

403-10 Essencial Doenças Profissionais

ODS 3
ODS 8

2021

N.º Doenças Profissionais (DP) 1

N.º Óbitos resultantes de DP 0

Os principais tipos de DP são as do foro musculoesquelético derivadas da movimentação manual de cargas.

Os perigos que apresentam risco de DP são identificados no Mapa de identificação de perigos e avaliação e controlo de 
riscos, bem como nas visitas aos locais de trabalho e dados recolhidos através dos exames de vigilância de saúde.

Os perigos que causaram ou contribuíram para as DP apresentadas foram os movimentos repetitivos dos membros 
superiores.
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404 Formação e Educação | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Desenvolvimento de Competências

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

404-1 Essencial
N.º médio de horas de formação  
por ano por colaborador

Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Horas de formação (h):

ODS 4 
ODS 5 
ODS 8

2021
Horas de formação

Total (h)

Órgãos de Gestão
H 18

20
M 2

Diretores, Diretores-Adjuntos  
e Chefes de Serviço

H 1 195,5
2 218,0

M 1 022,5

Chefes de Divisão e Chefes de Divisão-Adjuntos
H 945,5

1 868,5
M 923

Técnicos Superiores
H 4 909,5

11 591,5
M 6 682
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Técnicos Operacionais e Administrativos
H 15 911

27 499
M 11 588

Subtotal (internos): 724 pessoas
H 22 979,5

43 197
M 20 215,5

Estagiários
H 675,5

1 603
M 927,5

Totais (h)
H 23 655

44 800
M 21 145

N�º médio de horas por pessoa: 61 h

N�º médio de horas pessoas internas: 60 h

2019 2020 2021

Totais (h) 28 006 8 869 44 800

404-2 Essencial
Programas para desenvolvimento de 
competências e de apoio à transição

Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ODS 8

404-3 Essencial

Percentagem de colaboradores  
que recebem regularmente análises  
de desempenho e desenvolvimento  
de carreira

Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Todos os colaboradores recebem avaliação de desempenho

ODS 5 
ODS 8

405 Diversidade e Igualdade de Oportunidades | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016
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103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Igualdade e Diversidade; Ética Empresarial; Imagem e Reputação

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE 
Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — GARANTIR A IGUALDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

405-1 Essencial
Diversidade nos órgãos de governação  
e colaboradores

Diversidade nos órgãos de governação:

ODS 5 
ODS 8

Género Homens Mulheres

2 1

Total (%) 66,7% 33,3%

Total (n�º) 3

Faixa etária < 30 30 a 50 > 50

0 1 2

Total (%) 0,0% 0,1% 0,3

Total (n�º) 3

Diversidade nos colaboradores:

Género Homens Mulheres

389 332

Total (%) 53,7% 45,9%

Total (n�º) 721



INCM	 	 RELATÓRIO	DE	SUSTENTABILIDADE	2021	 	 				ANEXO	-	TABELA	GRI 135

Faixa etária < 30 30 a 50 > 50

36 481 204

Total (%) 5,0% 66,4% 28,2%

Total (n�º) 721

Média de idades:

Género Homens Mulheres

45 47

Global 46

405-2 Essencial
Rácio entre o salário e remuneração  
entre mulheres e homens

Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — GARANTIR A IGUALDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Rácios de salário e renumeração média por categoria profissional:

ODS 5
ODS 8 
ODS 10

Categoria profissional
2021

Rácios (M/H) Dif� (M/H)

Órgãos de Gestão 0,89 -11%

Diretores, Diretores-Adjuntos e Chefes de Serviço 0,93 -7%

Chefes de Divisão e Chefes de Divisão-Adjuntos 1,03 +3%

Técnicos Superiores 0,97 - 3%

Técnicos Operacionais e Administrativos 0,94 -6%

As operações da empresa decorrem todas em Portugal.

Adicionalmente a INCM tem um relatório remunerações pagas a mulheres e homens de 2021 que pode ser 
consultado no nosso site, em https://incm.pt/portal/incm_igenero.jsp



INCM	 	 RELATÓRIO	DE	SUSTENTABILIDADE	2021	 	 				ANEXO	-	TABELA	GRI 136

406 Não Discriminação | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Igualdade e Diversidade; Ética Empresarial; Imagem e Reputação

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — ÉTICA E CONDUTA
Capítulo: AS NOSSAS PESSOAS + MOTIVADAS — GARANTIR A IGUALDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

406-1 Essencial
Incidentes de discriminação e medidas 
corretivas tomadas

Capítulo: UMA GESTÃO + ÉTICA E RESPONSÁVEL — ÉTICA E CONDUTA

Nada a assinalar.

O canal de ética (etica@incm.pt) é o meio de reporte para as situações de discriminação, bem como de todas as outras 
abrangidas no Código de Ética e de Conduta da INCM. O Comité de Ética é o órgão independente responsável por promover 
a aplicação e a evolução do Código de Ética e de Conduta e pela gestão de todas as questões reportadas.

ODS 5 
ODS 8 
ODS 16

407 Liberdade de Associação e Negociação Coletiva | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Tópico de resposta DL 89/2017
Resposta comum aos indicadores 408, 409, 410, 411, 412, 415

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais

A INCM é uma empresa portuguesa que desenvolve as suas operações em Portugal, sendo por isso abrangida ao 
cumprimento da legislação laboral portuguesa. Adicionalmente a INCM tem um Código de Ética e de Conduta, disponível 
na sua página oficial (https://www.incm.pt/portal/incm_codetica.jsp), que define os padrões éticos e deontológicos 
aceites e praticados pela empresa, e estes princípios são vertidos nas suas políticas e práticas internas.
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103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

Na aquisição de bens e serviços a INCM é abrangida pelo Código de Contratos Públicos (CCP) e nos seus processos de 
aquisição inclui nos cadernos de encargos obrigações, por parte do adjudicatário, para o cumprimento da legislação 
laboral portuguesa sobre Saúde e Segurança no Trabalho, não recurso a trabalho infantil, trabalho forçado e práticas 
discriminatórias, além de outras cláusulas que assegurem os padrões éticos definidos pela empresa.

407-1 Essencial
Operações e fornecedores em que a 
liberdade de associação e negociação 
coletiva possa estar em risco

Não foi identificada em nenhuma operação ou fornecedor o risco em causa.

408 Trabalho Infantil | 2016

408-1 Essencial
Operações e fornecedores  
considerados de risco para ocorrência  
de trabalho infantil

Não foi identificada em nenhuma operação ou fornecedor o risco em causa.
ODS 8 
ODS 16

409 Trabalho Forçado ou Escravo | 2016

408-1 Essencial
Operações e fornecedores considerados 
de risco para ocorrência de trabalho 
forçado ou escravo

Não foi identificada em nenhuma operação ou fornecedor o risco em causa. ODS 8

410 Práticas de Segurança | 2016

410-1 Essencial
Pessoal de segurança com formação  
nas políticas ou procedimentos de 
direitos humanos

A segurança da INCM é assegurada por efetivos da PSP, da empresa de segurança e do corpo de segurança interno. 
Estas entidades abordam os temas dos direitos humanos na formação dos seus efetivos.

ODS 16

412 Avaliação dos Direitos Humanos | 2016

412-1 Essencial
Operações submetidas a análises ou 
avaliações de impactos relacionados com 
direitos humanos

Não foi identificada nenhuma operação com impacto em direitos humanos.
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412-2 Essencial
Formação dos colaboradores  
em políticas ou procedimentos  
sobre direitos humanos

O Código de Ética e de Conduta da INCM que define padrões éticos e de respeito pelos direitos humanos aceites e 
praticados pela empresa. Este código é fornecido a todos os colaboradores no processo de receção e está disponível 
para consulta na intranet da empresa.
Em 2021, foram realizadas ações de formação sobre ética.

412-3 Essencial

Acordos e contratos de investimentos 
significativos que incluem cláusulas de 
direitos humanos, ou que tenham sido 
sujeitos a análise de direitos humanos

Não foram identificados acordos e contratos de investimento que apresentem risco de direitos humanos. No entanto 
nos cadernos de encargos a INCM incluí cláusulas de direitos humanos.

413 Comunidades Locais | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Envolvimento da Comunidade Científica; Promoção e Defesa da Língua Portuguesa; 
Responsabilidade Social; Imagem e Reputação

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: UM MUNDO + SEGURO E DIGITAL — INTERNACIONALIZAÇÃO
Capítulo: UM NEGÓCIO + INOVADOR
Capítulo: UMA SOCIEDADE + CULTA, DESENVOLVIDA E ENVOLVIDA103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

413-1 Essencial
Operações com envolvimento da 
comunidade local, avaliações de impacte  
e programas de desenvolvimento

Capítulo: UM MUNDO + SEGURO E DIGITAL — INTERNACIONALIZAÇÃO
Capítulo: UM NEGÓCIO + INOVADOR
Capítulo: UMA SOCIEDADE + CULTA, DESENVOLVIDA E ENVOLVIDA

413-1 Essencial
Operações com impactes negativos 
significativos reais ou potenciais nas 
comunidades locais

Nada a assinalar
ODS 1 
ODS 2
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414 Avaliação Social de Fornecedores | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Tópico de resposta DL 89/2017103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

414-1 Essencial
Operações com envolvimento da 
comunidade local, avaliações de impacte  
e programas de desenvolvimento

Todos os fornecedores de bens ou serviços que colaboram com a INCM são selecionados segundo as regras estabelecidas 
no Código de Contratos Públicos (CCP) e segundo cláusulas, que incluem critérios ambientais e sociais, definidas nos 
cadernos de encargos:

  • Cumprimento da legislação laboral portuguesa sobre Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, não recorrendo 
a trabalho infantil, trabalho forçado ou praticar qualquer forma de discriminação sobre os seus trabalhadores;

 •  Cumprimento da legislação ambiental portuguesa, melhorando continuamente o seu desempenho e a utilização 
dos recursos naturais por forma a minimizar os impactos negativos da sua atividade no meio ambiente.

Na avaliação anual de fornecedores são considerados os desempenhos do fornecedor em critérios específicos, bem 
como o cumprimento das cláusulas definidas nos cadernos de encargos, que incluem critérios sociais e ambientais.

ODS 5 
ODS 16

414-2 Essencial
Impactos sociais negativos na cadeia de 
fornecedores e ações tomadas

Nada a assinalar
ODS 5 
ODS 16

415 Políticas Públicas | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016
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103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Tópico de resposta DL 89/2017103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

415-1 Essencial Contribuições a partidos políticos Não houve qualquer contribuição a partidos políticos. ODS 16

418 Privacidade do Cliente | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é material  
e os seus limites

Associação ao tópico material: Segurança do Produto e da Informação; Satisfação do Cliente

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — tópicos materiais

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA — DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: UMA EMPRESA + EFICIENTE E RESILIENTE — CERTIFICAÇÕES | SEGURANÇA E PRIVACIDADE

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da abordagem  
de gestão

418-1 Essencial
Reclamações fundamentadas relativas a 
violação de privacidade e perda de dados 
de clientes

Nada a assinalar. ODS 12
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3�4  Até 2030, reduzir num terço a mortalidade 
prematura por doenças não transmissíveis via 
prevenção e tratamento, e promover a saúde 
mental e o bem-estar.

3�8 Atingir a cobertura universal de saúde, in-
cluindo a proteção do risco financeiro, o acesso 
a serviços de saúde essenciais de qualidade e o 
acesso a medicamentos e vacinas essenciais para 
todos de forma segura, eficaz, de qualidade e a 
preços acessíveis.

4�3  Até 2030, assegurar a igualdade de acesso 
para todos os homens e mulheres à educação 
técnica, profissional e superior de qualidade, a 
preços acessíveis, incluindo à universidade.

4�4 Até 2030, aumentar substancialmente o nú-
mero de jovens e adultos que tenham habilita-
ções relevantes, inclusive competências técnicas 
e profissionais, para emprego, trabalho decente 
e empreendedorismo.

5�1  Acabar com todas as formas de discrimina-
ção contra todas as mulheres e meninas, em toda 
a parte.

5�4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assis-
tência e doméstico não remunerado, por meio 
da disponibilização de serviços públicos, infraes-
trutura e políticas de proteção social, bem como 
a promoção da responsabilidade partilhada den-
tro do lar e da família, conforme os contextos na-
cionais.

5�5 Garantir a participação plena e efetiva das 
mulheres e a igualdade de oportunidades para a 
liderança em todos os níveis de tomada de deci-
são na vida política, económica e pública.

7�2  Até 2030, aumentar substancialmente a par-
ticipação de energias renováveis na matriz ener-
gética global.

7�3 Até 2030, duplicar a taxa global de melhoria 
da eficiência energética.
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8�1  Sustentar o crescimento económico per ca-
pita de acordo com as circunstâncias nacionais e, 
em particular, um crescimento anual de pelo me-
nos 7% do produto interno bruto [PIB] nos países 
menos desenvolvidos.

8�2 Atingir níveis mais elevados de produtividade 
das economias através da diversificação, moder-
nização tecnológica e inovação, inclusive através 
da focalização em setores de alto valor agregado 
e dos setores de mão-de-obra intensiva.

8�3 Promover políticas orientadas para o desen-
volvimento que apoiem as atividades produtivas, 
geração de emprego decente, empreendedoris-
mo, criatividade e inovação, e incentivar a for-
malização e o crescimento das micro, pequenas 
e médias empresas, inclusive através do acesso 
aos serviços financeiros.

8�4 Melhorar progressivamente, até 2030, a efi-
ciência dos recursos globais no consumo e na pro-
dução, e empenhar-se em dissociar crescimento 
económico da degradação ambiental, de acordo 
com o enquadramento decenal de programas 

9�1  Desenvolver infraestruturas de qualidade, 
de confiança, sustentáveis e resilientes, incluin-
do infraestruturas regionais e transfronteiriças, 
para apoiar o desenvolvimento económico e o 
bem-estar humano, focando-se no acesso equi-
tativo e a preços acessíveis para todos.

9�2 Promover a industrialização inclusiva e sus-
tentável e, até 2030, aumentar significativamen-
te a participação da indústria no setor de em-
prego e no PIB, de acordo com as circunstâncias 
nacionais, e duplicar a sua participação nos paí-
ses menos desenvolvidos.

9�4 Até 2030, modernizar as infraestruturas e 
reabilitar as indústrias para torná-las sustentá-
veis, com maior eficiência no uso de recursos e 
maior adoção de tecnologias e processos indus-
triais limpos e ambientalmente corretos, com to-
dos os países atuando de acordo com suas respe-
tivas capacidades.

9�5 Fortalecer a investigação científica, melho-
rar as capacidades tecnológicas de setores in-
dustriais em todos os países, particularmente os 

sobre produção e consumo sustentáveis, com os 
países desenvolvidos a assumirem a liderança.

8�5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produ-
tivo, e trabalho decente para todas as mulheres 
e homens, inclusive para os jovens e as pessoas 
com deficiência, e remuneração igual para traba-
lho de igual valor.

8�8 Proteger os direitos do trabalho e promo-
ver ambientes de trabalho seguros e protegidos 
para todos os trabalhadores, incluindo os traba-
lhadores migrantes, em particular as mulheres 
migrantes, e pessoas em empregos precários.

países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, 
incentivar a inovação e aumentar substancial-
mente o número de trabalhadores na área de 
investigação e desenvolvimento por milhão de 
pessoas e a despesa pública e privada em inves-
tigação e desenvolvimento.

9�A Facilitar o desenvolvimento de infraestru-
turas sustentáveis e resilientes em países em 
desenvolvimento, através de maior apoio finan-
ceiro, tecnológico e técnico aos países africanos, 
aos países menos desenvolvidos, aos países em 
desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Es-
tados insulares em desenvolvimento.

9�B Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a in-
vestigação e a inovação nacionais nos países em 
desenvolvimento, inclusive garantindo um am-
biente político propício para, entre outras coisas, 
a diversificação industrial e a agregação de valor 
às matérias-primas.
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10�2  Até 2030, empoderar e promover a inclu-
são social, económica e política de todos, inde-
pendentemente da idade, género, deficiência, 
raça, etnia, origem, religião, condição económica 
ou outra.

10�3  Garantir a igualdade de oportunidades e 
reduzir as desigualdades de resultados, inclusive 
através da eliminação de leis, políticas e práticas 
discriminatórias e da promoção de legislação, po-
líticas e ações adequadas a este respeito.

10�4  Adotar políticas, especialmente ao nível 
fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar 
progressivamente uma maior igualdade.

12�2  Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o 
uso eficiente dos recursos naturais.

12�4  Até 2020, alcançar a gestão o ambiental-
mente saudável dos produtos químicos e to-
dos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida 
destes, de acordo com os marcos internacionais 
acordados, e reduzir significativamente a liberta-
ção destes para o ar, água e solo, para minimizar 
seus impactos negativos sobre a saúde humana e 
o meio ambiente.

12�5  Até 2030, reduzir substancialmente a ge-
ração de resíduos por meio da prevenção, redu-
ção, reciclagem e reutilização.

12�7  Promover práticas de compras públicas 
sustentáveis, de acordo com as políticas e priori-
dades nacionais.

12�8  Até 2030, garantir que as pessoas, em to-
dos os lugares, tenham informação relevante e 
consciencialização para o desenvolvimento sus-
tentável e estilos de vida em harmonia com a na-
tureza.

13�1  Reforçar a resiliência e a capacidade de 
adaptação a riscos relacionados com o clima e as 
catástrofes naturais em todos os países.

13�2  Integrar medidas relacionadas com alte-
rações climáticas nas políticas, estratégias e pla-
neamentos nacionais.

13�3  Melhorar a educação, aumentar a conscien-
cialização e a capacidade humana e institucional 
sobre medidas de mitigação, adaptação, redução 
de impacto e alerta precoce no que respeita às al-
terações climáticas.

11�4  Fortalecer esforços para proteger e salva-
guardar o património cultural e natural do mun-
do.
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16�3  Promover o Estado de Direito, ao nível na-
cional e internacional, e garantir a igualdade de 
acesso à justiça para todos.

16�4 Até 2030, reduzir significativamente os 
fluxos ilegais financeiros e de armas, reforçar a 
recuperação e devolução de recursos roubados e 
combater todas as formas de crime organizado.

16�5  Reduzir substancialmente a corrupção e 
o suborno em todas as suas formas.

16�6 Desenvolver instituições eficazes, res-
ponsáveis e transparentes em todos os níveis.

16�7 Garantir a tomada de decisão responsá-
vel, inclusiva, participativa e representativa em 
todos os níveis.

16�9 Até 2030, fornecer identidade legal para 
todos, incluindo o registo de nascimento.

17�6  Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul 
e triangular ao nível regional e internacional e o 
acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumen-
tar a partilha de conhecimento em termos mu-
tuamente acordados, inclusive através de uma 
melhor coordenação entre os mecanismos exis-
tentes, particularmente no nível das Nações Uni-
das, e por meio de um mecanismo de facilitação 
de tecnologia global.

17�16 Reforçar a parceria global para o desen-
volvimento sustentável, complementada por par-
cerias multissetoriais que mobilizem e partilhem 
conhecimento, perícia, tecnologia e recursos fi-
nanceiros, para apoiar a realização dos objetivos 
do desenvolvimento sustentável em todos os paí-
ses, particularmente nos países em desenvolvi-
mento.

17�17 Incentivar e promover parcerias públicas, 
público-privadas e com a sociedade civil que se-
jam eficazes, a partir da experiência das estraté-
gias de mobilização de recursos dessas parcerias.

16�10 Assegurar o acesso público à informação 
e proteger as liberdades fundamentais, em con-
formidade com a legislação nacional e os acordos 
internacionais.

16�A Fortalecer as instituições nacionais rele-
vantes, inclusive através da cooperação interna-
cional, para a construção de melhor capacidade 
de resposta em todos os níveis, em particular nos 
países em desenvolvimento, para a prevenção da 
violência e o combate ao terrorismo e ao crime.

16�B Promover e fazer cumprir leis e políticas 
não discriminatórias para o desenvolvimento 
sustentável.
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