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As siglas das unidades, direções, serviços e respetivas secções encontram-se 
atualizadas no organograma da INCM, disponível na rede do Sistema Integrado 
de Gestão (SIG).

As siglas referidas neste Manual encontram-se seguidamente descritas:

› AIP — Associação Industrial Portuguesa

› CA — Conselho de Administração

› CISO — Coordenador de Segurança de Informação

› CSIG — Coordenador do Sistema Integrado de Gestão

› CSGA — Coordenador do Sistema de Gestão Ambiental

› CSGI — Coordenador do Sistema de Gestão da Informação

› CSGQ — Coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade

› CSGRH — Coordenador do Sistema de Gestão dos Recursos Humanos

› CSGRS — Coordenador do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social

› DE — Unidades, Direções e Serviços envolvidos

› EMM — Equipamentos de Medição e Monitorização

› EMV — Europay, Mastercard e Visa

› HSM — High Security Management

› GP — Gestor de Processo

› INCM — Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.

› IEC — International Electrotechnical Commission

› ISO — International Organization for Standardization

› IS — Instrução de Segurança

› IT — Instrução de Trabalho

ÍNDICE DE ABREVIATURAS E SIGLAS
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› MRH — Manual de Recursos Humanos

› MSIG — Manual do Sistema Integrado de Gestão

› MT — Monitores

› NP — Norma Portuguesa

› NC — Não Conformidade

› OP — Oportunidade de Melhoria

› PA — Processo de Apoio

› PA01 — Recursos Humanos

› PA02 — Compras

› PA03 — Manutenção de Infraestruturas e Fabricação de Peças

› PA04 — Dispositivos de Medição e Monitorização (EMM)

› PA05 — Manutenção dos Sistemas Informáticos e de Comunicação

› PA06 — Logística

› PA07 — Segurança Física e Manutenção de Telefones Fixos

› PA08 — Regras de Segurança Informática

› PA09 — Auditoria Interna Administrativa, Económica e Financeira

› PA10 — Identificação das Ameaças e Avaliações dos Riscos

› PA11 — Marketing Estratégico

› PA12 — Serviços Jurídicos 

› PA13 — Planeamento e Controlo de Gestão

› PG — Processo de Gestão

› PG01 — Controlo de Documentos



MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO  O valor da segurança página 9

Edição: 3
Revisão: 5
Página: 7/14
data: 09/04/2015

nota: «REPRODUÇÃO DESTE ORIGINAL SUJEITA A CONTROLE» Nível de acesso 1 - Uso Interno

› PG02 — Controlo de Registos

› PG03 — Auditorias Internas

› PG04 — Tratamento de Não Conformidades

› PG05 — Ações Corretivas

› PG06 — Ações Preventivas e Oportunidades de Melhoria

› PM — Processo de Meio Ambiente

› PM01 — Identificação e Avaliação de Aspetos Ambientais

› PM02 — Requisitos Legais e outros requisitos

› PM03 — Controlo Operacional

› PN — Processo de Negócio

› PN01 — Comercialização

› PN02 — Processo de Marketing e Vendas da Unidade de Moeda e Produtos 
Metálicos

› PN03 — Produção de Moeda e Produtos Metálicos

› PN04 — Fabrico de Produtos Gráficos

› PN05 — Conceção e Desenvolvimento dos Produtos Gráficos

› PN07 — Produção das Publicações Oficiais

› PN08 — Marketing e vendas das publicações

› PN09 — Edição de Livros

› PN10 — Conceção e Desenvolvimento da Unidade de Moeda

› PSHT — Procedimento de Saúde e Higiene no Trabalho

› PSI — Plano de Segurança Interno

› PSHT01 — Identificação de Perigo e Avaliação de Risco
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› RG — Representante para a Gestão

› RGQ — Registo de Qualidade/Ambiente e RH

› SIG — Sistema Integrado de Gestão

› SGA — Sistema de Gestão Ambiental

› SGQ — Sistema de Gestão da Qualidade

› SGRH — Sistema de Gestão de Recursos Humanos

› SGPS, S. A. — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

› SST — Segurança e Saúde no Trabalho

› SPA — Subprocesso de Apoio

› SPM — Subprocesso de Ambiente

› SPN — Subprocesso de Negócio

A letra «A», quando usada como prefixo nos subprocessos, significa atividade. 
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› Ação corretiva — Ação para eliminar a causa de uma não conformidade 
detetada ou de outra situação indesejável.

› Ação preventiva — Ação para eliminar a causa de uma potencial não 
conformidade ou de outra potencial situação indesejável.

› Acreditação — Procedimento pelo qual um organismo autorizado reconhece 
formalmente que outro organismo ou pessoa é competente para realizar ativida-
des específicas.

› Ajuste de um sistema de medição — Conjunto de operações efetuadas num 
sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspon-
dentes a determinados valores duma grandeza a ser medida.

› Atividade — Conjunto de atos ligados ordenadamente para a realização de de-
terminado fim.

› Acidente de trabalho — O sinistro entendido como acontecimento súbito e 
imprevisto, sofrido pelo colaborador, que se verifique no local e no tempo de 
trabalho; inclui os acidentes de «itinere».

› Ambiente — Envolvente na qual uma organização opera, incluído o ar, a 
água, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna, os seres humanos, e as suas 
inter-relações.

› Aspeto ambiental — Elementos das atividades, produtos ou serviços de uma 
organização que podem interagir com o ambiente.

› Auditado — Organização a ser auditada.

› Auditoria de acompanhamento — Auditoria realizada para efeitos de manu-
tenção da certificação.

› Auditoria de concessão — Auditoria realizada para efeitos de concessão da 
certificação, na sequência da análise do processo de candidatura.

› Auditoria — Processo sistemático, independente e documentado para obter 
evidências de auditoria e respetiva avaliação objetiva com vista a determinar em 
que medida os critérios da auditoria são satisfeitos.

› Auditor — Pessoa com competência para realizar uma auditoria.

› Autocontrolo — Inspeção, pelo próprio executante, do trabalho que realizou 
segundo regras especificadas. 

DEFINIÇÕES
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› Avaliação — Exame sistemático com vista a determinar em que medida uma 
entidade é capaz de satisfazer os requisitos especificados.

› Gestão do risco — Processo global de estimativa da grandeza do risco e de 
decisão sobre a sua aceitabilidade.

› Aspeto ambiental direto/controlado — Associado a atividades, produtos ou 
serviços da organização sobre os quais a organização tem controlo de gestão 
direto, mesmo que realizados por terceiros. 

› Aspeto ambiental indireto/influenciável — Resulta de atividades em que há 
interação com terceiros onde a organização não tem controlo e sobre a qual deve 
exercer influência.

› Calibração — Conjunto de operações que estabelecem, em condições especifi-
cadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição ou de 
um sistema de medição, ou os valores representados por uma medida materiali-
zada ou de um material de referência, e os correspondentes valores da grandeza 
realizada por um padrão de referência. 

› Certificação — Procedimento pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita 
de que um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos 
especificados.

› Cliente — Organização ou pessoa que recebe um produto ou serviço.

› Colaboradores — Todos os colaboradores e colaboradoras que colaboram com 
a INCM, através da oferta de trabalho. Termo equivalente a trabalhador e tra-
balhadora e pode incluir não apenas as pessoas que fazem parte do quadro de 
trabalhadores/colaboradores mas também outros prestadores de serviços que, 
de forma individual, prestam serviços de forma regular e sob as orientações de 
outros colaboradores da INCM.

› Conformidade — Satisfação de um requisito.

› Contrato — Requisitos acordados entre um fornecedor e um cliente e transmi-
tidos por qualquer meio.

› Controlo da qualidade — Parte da gestão da qualidade orientada para a satisfa-
ção dos requisitos da qualidade.

› Custos da qualidade — Soma dos custos de prevenção, de avaliação e das 
falhas.
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› Eficácia — Medida em que as atividades planeadas foram realizadas e conse-
guidos os resultados planeados.

› Eficiência — Relação entre os resultados obtidos e os recursos utilizados. 

› Empresa certificada — Designação atribuída por um organismo de certifica-
ção a uma empresa que comprove ter um sistema implantado de acordo com a 
norma da certificação.

› Entidade — O que pode ser descrito e considerado individualmente.

› Especificação — Documento que estabelece requisitos.

› Evidência objetiva — Dados que suportam a existência ou a veracidade de algo. 

› Depleção de recursos naturais — Diminuição/gasto de recursos naturais.

› Derrogação — Autorização para utilizar ou liberar um produto que não esteja 
conforme com os requisitos especificados. 

› Garantia da qualidade — Parte da gestão da qualidade orientada no sentido de 
gerar confiança quanto à satisfação dos requisitos da qualidade.

› Gestão de topo — Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma orga-
nização ao mais alto nível.

› Identificação do perigo — Processo de reconhecer a existência de um perigo e 
de definir as suas características.

› Impacte ambiental — Qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, 
resultante, total ou parcialmente, dos aspetos ambientais de uma organização.

› Incidente de trabalho — Evento do qual não resultam lesões corporais diag-
nosticadas de imediato ou em que estas só necessitam de primeiros socorros, 
apesar de ocorrido no decurso do trabalho ou com ele relacionado.

› Inspeção — Avaliação da conformidade por observação e julgamento, acompa-
nhados, de forma apropriada, por medições, ensaios ou comparações.

› Intermutabilidade — Aptidão de uma entidade para ser utilizada, sem modifi-
cações, em lugar de uma outra para satisfazer os mesmos objetivos.

› Instruções de trabalho de segurança ou de análise — Referenciadas nos 
procedimentos, são disposições que indicam a forma sequencial de proceder 
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para a realização de tarefas. Dão resposta a como fazer e quando fazer. Estão 
divulgadas onde necessárias.

› Instrumento de medição — Dispositivo destinado à execução da medição, iso-
lado ou em conjunto com outros equipamentos.

› Macroprocesso de negócio — Estrutura global que engloba os processos que 
estão diretamente relacionados com o cliente e permite a realização de benefício 
direto para a empresa em dinheiro. O macroprocesso das unidades de negócio é 
constituído pelo processo de marketing e vendas e pelo processo das operações 
ou produção.

› Manual do Sistema Integrado de Gestão — Documento que especifica o siste-
ma integrado de gestão de uma organização.

› Melhoria — Parte da gestão orientada para o aumento da capacidade para sa-
tisfazer os requisitos.

› Melhoria contínua — Atividade permanente com vista a incrementar a capaci-
dade para satisfazer os requisitos.

› Não conformidade — Não satisfação de um requisito. Qualquer constatação 
que ponha em causa o cumprimento dos requisitos especificados, e quando, por 
esse motivo, seja efetivamente constatada evidência objetiva de incumprimento 
desses requisitos.

› Objetivo da INCM — Algo que se procura obter ou atingir relativo à INCM.

› Oportunidade de melhoria — Qualquer situação identificada de relevância ou 
valor acrescentado, que necessite ser melhorada (por exemplo, acréscimo de de-
talhe na descrição da documentação, criação de regras documentais, elaboração 
de relatórios), e cuja inexistência possa conduzir a diferentes interpretações, a 
fim de adequar a satisfação dos requisitos definidos.

› Partes interessadas — Pessoa ou grupo com interesse no desempenho ou su-
cesso de uma organização.

› Perigo — Fonte ou situação com um potencial para provocar lesões ou ferimentos 
para o corpo humano ou danos para a saúde, para o património, para o ambiente 
do local de trabalho, ou uma combinação destes.

› Plano — Documento que especifica quais os procedimentos e recursos asso-
ciados a aplicar, por quem e quando, num projeto, produto, processo ou contrato 
específicos.
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› Política do Sistema Integrado de Gestão — Conjunto de intenções e orien-
tações de uma organização relacionadas com a qualidade, ambiente, recursos 
humanos, segurança e saúde no trabalho, segurança física e informática, formal-
mente expresso pela gestão de topo.

› Procedimento — Modo especificado de realizar uma atividade ou um processo.

› Processo — Conjunto de atividades inter-relacionadas e interatuantes que 
transformam entradas em saídas.

› Processo de apoio — Processo que suporta um ou mais processos de negócio.

› Processo de negócio — Processo que está diretamente relacionado com o 
cliente e/ou permite a realização de benefício direto para a empresa em dinheiro.

› Processo de gestão — Processo que suporta as regras comuns de gestão dos 
sistemas de certificações.

› Produto — Resultado de um processo.

› Proteção do ambiente — Preservação do ambiente relativamente a danos ina-
ceitáveis devidos aos efeitos e à utilização de produtos, processos ou serviços.

› Rastreabilidade — Capacidade de seguir a história, aplicação e localização do 
que estiver a ser considerado. 

› Recomendação — Disposição que formula um conselho ou uma orientação.

› Recorrência — Resulta da reabertura de novo processo de não conformidade, 
com a descrição de uma não conformidade que já tenha acontecido — e que ti-
nha reunido condições para o respetivo encerramento.

› Recurso natural — Toda a matéria e energia que ainda não tenha sofrido um 
processo de transformação e que é usada diretamente pelos seres humanos para 
assegurar as necessidades fisiológicas, socioeconómicas e culturais, tanto indivi-
dual como coletivamente.

› Registo — Documento que expressa resultados obtidos ou fornece evidência 
das atividades realizadas.

› Requisito — Necessidade ou expectativa expressa, geralmente implícita ou 
obrigatória.
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› Risco — Combinação da probabilidade e da consequência da ocorrência de um 
determinado acontecimento perigoso.

› Segurança — Perceção de estar protegido de riscos, perigos ou perdas.

› Sistema Integrado de Gestão — Conjunto de atividades inter-relacionadas, 
indispensáveis à definição da política, dos objetivos e sua concretização (sis-
tema de gestão) de modo a dirigir e controlar uma organização no que respeita 
a Qualidade, Ambiente, Recursos Humanos, Segurança e Saúde no Trabalho — e 
Segurança Física e Informática.

› Subprocesso — Divisão de um processo. Um subprocesso pode ser constituído 
pelo somatório de várias atividades.

› Verificação — Confirmação, através de evidência objetiva, de que os requisitos 
especificados foram satisfeitos.
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O presente Manual do Sistema Integrado de Gestão descreve a organização e 
o funcionamento do Sistema Integrado de Gestão da INCM, identificando os 
meios e os procedimentos referentes aos Processos da empresa.

A gestão da qualidade, ambiente, recursos humanos, segurança e saúde no tra-
balho, segurança física e de informação deve ser uma preocupação de todos os 
colaboradores da empresa, competindo a cada um observar as determinações do 
MSIG e os documentos referenciados. A responsabilidade máxima pela gestão 
do SIG compete a um elemento do Conselho de Administração designado para 
o efeito como «Representante da Gestão».

O Coordenador do Sistema Integrado de Gestão dinamiza a melhoria contínua 
do SIG sendo designado pelo Conselho de Administração como responsável 
pela gestão integrada do sistema.

O presente Manual pretende assegurar o cumprimento do estipulado nas nor-
mas certificadas pela INCM: NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001, NP 4427, e 
normas da Visa e Mastercard (q.v. lista das normas na pasta do SIG).

Compete ao RG e ao CSIG observar e fazer observar, a todos os níveis, o cum-
primento das determinações do MSIG, o qual é revisto sempre que necessário.

Esta edição do Manual entra em vigor a partir da data da sua aprovação, sendo 
esta da responsabilidade do Conselho de Administração da INCM.

O Presidente do Conselho de Administração,

(Doutor Rui Alvarez Carp)

1.1. APROVAÇÃO DO 
MANUAL DO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO

1. MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
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A INCM, enquanto parte integrante do Setor Empresarial do Estado, tem como 
missão desenvolver, produzir e fornecer bens e serviços que requerem a incor-
poração de elevados padrões de segurança como garantia da sua autenticidade 
e fiabilidade.

A INCM herdou, dos oito séculos de atividade, um conjunto de valores que têm 
perdurado e fazem parte da sua identidade, aos quais se juntou, já em janeiro de 
2015, um outro relacionado com a igualdade entre homens e mulheres:

› A cultura empresarial;

› O desenvolvimento sustentável;

› A responsabilidade para com os seus recursos humanos;

› O respeito pelos princípios de igualdade de género e não descriminação.

A INCM quer ser reconhecida como o fornecedor privilegiado de produtos e 
serviços de qualidade essenciais à sociedade, suportados em processo e solu-
ções com a incorporação dos mais elevados níveis de segurança, física e lógica, 
que garantam a autenticidade da identificação de pessoas, de bens e serviços, 
com recurso à mais moderna tecnologia e know-how desenvolvido à medida das 
necessidades dos clientes, e como promotora da língua e da cultura portuguesas. 

Este trabalho está assente em práticas de gestão, atuais e transparentes, desem-
penhado em parceria com todas as partes interessadas e considerando todas as 
responsabilidades sociais e ambientais da empresa.

A INCM assume-se como uma empresa de QUALIDADE TOTAL, princípio que 
pode ser visto como uma empresa com uma cultura empresarial que fornece 
produtos/serviços de acordo com as necessidades e expectativas dos clientes, 
focando toda a sua atividade na satisfação dos seus clientes.

A INCM pretende continuar a ser uma empresa de sucesso na sua atividade de 
serviço público enquanto empresa inserida no Setor Empresarial do Estado, com 
uma gestão orientada para a segurança, a qualidade, a inovação tecnológica, as-
sim como para o desenvolvimento sustentável, princípios colocados ao serviço 
dos cidadãos, das empresas e do Estado. 

1.2. MISSÃO

1.3. VALORES E VISÃO 

1.3.1. VALORES

1.3.2. VISÃO 

1.4. POLÍTICAS DO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO 
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Neste sentido, a INCM de acordo com a aprovação dos seus Estatutos, através da 
deliberação social unânime por escrito, de 12 de dezembro de 2014, por indicação 
expressa da PARPÚBLICA, SGPS, tem como objeto:

› A edição do Diário da República e outros jornais oficiais; 

› A produção de moeda metálica;

› A produção de papel-moeda, título da dívida pública, valores selados, de docu-
mentos de identificação e viagem e de outros documentos de segurança; 

› A autenticação de artigos com metais preciosos e materiais gemológicos; 

› A conceção, desenvolvimento e operação de sistemas de informação que visem, 
de forma segura, autenticar, certificar e validar atos, bens e documentos;

› A prestação de serviços de intermediação de autenticação segura de pessoas, 
atos, bens e documentos, com recurso a suportes físicos e eletrónicos;

› A prestação de serviços de desmaterialização, gestão e custódia de documentos 
físicos e eletrónicos, com garantias de segurança e confidencialidade;

› A produção, edição e divulgação de obras de relevante interesse cultural; 

› O exercício de quaisquer atividades que sejam complementares, subsidiárias ou 
acessórias das atividades referidas. 

O Sistema Integrado de Gestão garante que a INCM cumpre com as boas práti-
cas e com os requisitos legais aplicáveis.

A Qualidade é planeada e concebida, sendo o resultado de um trabalho em 
equipa.

Todos os colaboradores da INCM são envolvidos e devem empenhar-se no cum-
primento dos objetivos da empresa, desenvolvendo a melhoria contínua das suas 
atividades, produtos e serviços, incluindo a obrigação de cumprir os requisitos 
legais e outros aplicáveis; 

Os desvios e as reclamações são registados, analisados e verificados, tendo em 
vista a definição e aplicação de ações corretivas.

«A satisfação dos seus clientes e a excelência dos seus produtos e serviços.»

1.4.1. QUALIDADE
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A INCM cumpre com os princípios ambientais, de segurança e saúde no traba-
lho mediante: 

› Prevenir a poluição através da adoção de práticas apropriadas;

› Melhorar de forma contínua o desempenho ambiental das atividades, produ-
tos e serviços procurando prevenir e reduzir de forma sistemática os respetivos 
perigos existentes e impactes ambientais, privilegiando a adoção das melhores 
técnicas disponíveis;

› Cumprir todos os requisitos legais aplicáveis e associados aos aspetos ambien-
tais, de segurança e saúde no trabalho;

› Analisar os acidentes de trabalho e respetivas ações corretivas reportando-as 
às Unidades;

› Identificar os acidentes, incidentes e reclamações ambientais e de segurança e 
saúde no trabalho, implementando ações corretivas em todas as instalações da 
INCM, de modo a evitar recorrências;

› Prevenir danos para a saúde dos colaboradores, atendendo à natureza e à escala 
dos riscos, mediante a adoção de medidas e práticas adequadas;

› Cumprir os requisitos legais no âmbito ambiental e da segurança e saúde no 
trabalho.

«É da responsabilidade de cada um identificar e minimizar os riscos e os impac-
tes ambientais.»

O Conselho de Administração reconhece que, mais do que qualquer outro fator, 
são os seus colaboradores que decidem o sucesso da INCM, pelo que se com-
promete a:

› Tratar todos os colaboradores com equidade, não permitindo quaisquer formas 
de discriminação, providenciando um ambiente de trabalho que promova o tra-
balho de equipa;

› Promover boas práticas com vista à igualdade de género e de conciliação entre 
a vida pessoal e profissional;

› Proporcionar a todos os colaboradores condições para o seu desenvolvimento 
profissional, social e pessoal, cumprindo as disposições legais aplicáveis;

1.4.2. AMBIENTE, SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO 

1.4.3. RECURSOS HUMANOS
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› Fomentar a criatividade pessoal e coletiva;

› Promover ações de formação contínua para melhoria das qualificações e desen-
volvimento das competências dos seus colaboradores;

› Atrair e reter os seus colaboradores com potencial de crescimento e comprome-
tidos com a missão e os valores da empresa;

› Garantir a satisfação dos colaboradores, efetuando inquéritos periódicos de 
modo a conhecer o seu nível de motivação;

› Promover uma comunicação interna eficaz e a partilha da informação;

› Avaliar o desempenho dos colaboradores definindo, concretamente, o que é 
esperado de cada um deles;

› Conceder benefícios complementares e sociais, tendo em vista a valorização, a 
motivação e o bem-estar dos seus colaboradores;

› Promover e garantir a divulgação do Código de Ética, entre todos os colabora-
dores da empresa;

› Promover iniciativas com o objetivo de implementar políticas de Responsa-
bilidade Social, envolvendo todos os seus colaboradores na sua concretização;

› Desenvolver a melhoria contínua das práticas de gestão e desenvolvimento de 
recursos humanos;

› Cumprir todos os requisitos legais em matéria de recursos humanos.

O nosso compromisso é «PELO VALOR DAS PESSOAS».

A INCM mantém os mais elevados níveis de segurança física e lógica através de 
regras restritas de acesso físico às instalações e sistemas, comunicação e acesso 
à informação, de modo a garantir a confidencialidade, a segurança dos seus pro-
dutos, de acordo com as boas práticas aplicadas internacionalmente, atendendo, 
ainda, aos requisitos dos clientes. 

As políticas, os objetivos e as ações a desenvolver encontram-se incluídos no 
MSIG, sendo revistos periodicamente pelo Conselho de Administração da 
INCM, de modo a garantir que os mesmos se mantêm adequados e eficazes.

1.4.4. SEGURANÇA
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O Conselho de Administração da INCM compromete-se a assegurar que, a todos 
os níveis da empresa e que todos os que trabalham em seu nome, conhecem, 
entendem e aplicam as políticas do SIG, através da realização de ações de sensi-
bilização, elaboração de quadros informativos e/ou contactos pessoais.

«O Valor da Segurança»

O Presidente do Conselho de Administração da INCM,

(Doutor Rui Alvarez Carp)
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Os objetivos deste Manual são:

› Descrever e promulgar o Sistema de Gestão Integrado da INCM com as cláusu-
las dos seguintes requisitos normativos e documentação inerente à certificação 
da Visa e Mastercard (lista das normas na pasta do SIG):

› NP EN ISO 9001;

› NP EN ISO 14001;

› NP 4427;

› Expressar o compromisso da INCM em avançar continuamente na satisfação 
das necessidades e requisitos dos seus clientes, colaboradores e partes interessa-
das, com o objetivo de melhorar continuamente o SIG;

› Comunicar a todos os colaboradores as políticas do SIG assim como os proces-
sos que caracterizam a atividade da INCM.

Produção de moeda corrente e de coleção, medalhas, fichas paramonetárias, 
selos brancos, objetos de arte em metal, cartões poliméricos, passaportes, se-
los de autenticação e legitimação, cadernetas, impressos, livros, hologramas, 
valores postais, produtos similares, edição de publicações oficiais do Diário da 
República e comercialização do Jornal Oficial da União Europeia e de produtos 
e serviços nas lojas.

Edição do Diário da República, de obras de relevante interesse cultural, produção 
de produtos gráficos tradicionais, de segurança, cartões poliméricos, personali-
zação de documentos, produção de hologramas, produção de moeda, medalhas, 
objetos artísticos, autenticação de artefactos de metais preciosos, produtos simi-
lares e comercialização de produtos e serviços nas livrarias.

Certificação lógica de sistemas de informação e de produção lógica da pré-
-personalização de cartões bancários EMV.

2.1. OBJETIVO E CAMPO DE 
APLICAÇÃO DO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO

2.1.1. CAMPO DE APLICAÇÃO 
NA VERTENTE NP EN ISO 9001 

2.1.2. CAMPO DE 
APLICAÇÃO NA VERTENTE 
NP EN 14001 E NP 4427

2.1.3. CAMPO DE APLICAÇÃO 
NA VERTENTE DA NORMA EMV

2. GESTÃO DO MANUAL
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O MSIG é constituído por índice geral, índice de abreviaturas e siglas e definições.

Contém 9 capítulos, numerados sequencialmente, cujo conteúdo se descreve, su-
mariamente, na tabela seguinte:

N.º cap. Nome do capítulo Descrição do conteúdo do capítulo

1 Manual do SIG Caracterização da INCM, a sua missão valores e políticas

2 Gestão do Manual
Descrição do objetivo e âmbito, modo como se encontra organizado e metodologia 
para a sua gestão

3 Apresentação da INCM Resumo histórico e a sua organização

4 a 9 Sistema Integrado de Gestão
Descrição da estrutura organizacional e documental do SIG, responsabilidades da 
gestão, gestão de recursos, realização do produto, medição, análise e melhoria e 
abordagem por processos

Para além desta estrutura, possui 3 anexos que correspondem:

Anexo I — Lista das revisões do MSIG;

Anexo II — Matrizes de processos e descrição das interações entre processos em 
conformidade com as normas do SIG;

Anexo III — Interligação e Cruzamento dos documentos do SIG (disponível na 
diretoria do MSIG).

A paginação é feita por capítulo, é sequencial e numérica constando do campo 
«Página». O número da página é separado do número total de páginas do capí-
tulo por uma barra.

O Conselho da Administração da INCM é responsável pela aprovação do Manual 
do Sistema Integrado de Gestão. 

A elaboração, revisão, publicação física e eletrónica, manutenção e arquivo do 
Manual do SIG é da responsabilidade da DPC.

O original do Manual é exemplar único. As cópias controladas identificam o nú-
mero de cópia e o destinatário, são carimbadas com o selo branco, sendo a sua 
reprodução proibida. É mantido um registo atualizado dessa distribuição.

A entidade certificadora, caso pretenda, receberá, enquanto decorrerem os pro-
cessos de auditoria, uma cópia em suporte digital ou em papel, controlada, com 
o número «1».

2.2. ORGANIZAÇÃO 
DO MANUAL DO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO

2.3. EMISSÃO, REVISÃO, 
APROVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO 
E ARQUIVO DO MSIG

2.3.1. EMISSÃO E APROVAÇÃO
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Quando é entregue cópia controlada à entidade certificadora, esta é devolvida 
pelas equipas auditoras no final da auditoria.

O MSIG é submetido a uma análise de adequabilidade na sequência da revisão 
anual ao Sistema Integrado de Gestão. Como resultado desta análise e para além 
desta, o Manual é revisto sempre que se processem alterações no sistema imple-
mentado, sejam elas devidas a:

› Redefinição das políticas do SIG;

› Reajustamentos significativos na organização.

O Coordenador do SIG pode introduzir alterações ao Manual de modo a garantir 
a sua permanente atualização como documento de referência do SIG. 

O conjunto das alterações introduzidas numa determinada data constitui uma 
revisão caracterizada por um número sequencial e pela respetiva data.

As revisões ao MSIG, que poderão ser globais ou por capítulo, terão que ser apro-
vadas pelo Conselho de Administração para se tornarem efetivas.

Na primeira publicação do Manual este apresenta o número de revisão «0» 
(zero); à primeira revisão corresponde o número «1» (um). 

A última listagem das alterações efetuadas junta-se ao presente Manual dele pas-
sando a fazer parte integrante. 

Quando as revisões de um dos capítulos atingir o número de 12, com exceção 
dos Anexos e Lista de Alterações, as quais podem ter revisões em número supe-
rior, é necessário elaborar uma nova edição do Manual (à qual é dado o número 
sequencial), incorporando as últimas revisões e passando o número de revisão 
para zero. Neste caso não é efetuada a lista de revisões, uma vez que se trata de 
uma revisão global.

No que concerne às siglas e ao organograma, incluídos no MSIG, a sua revisão é 
realizada sempre que aplicável.

O MSIG e restante documentação do SIG estão disponíveis em suporte digi-
tal, de acordo com as regras de acesso aos documentos definidas na INCM, em 

2.3.2. CONTROLO 
DAS REVISÕES

2.3.3. DISTRIBUIÇÃO 
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concreto no PG01, no seu estado mais atualizado e conforme com o original em 
papel. A versão digital do Manual pode ser consultada no seguinte endereço:

\\Server-share\incm\Sistema Integrado de Gestão\SIG_Gestão das Certificações

As versões digitais deste documento são consideradas cópias controladas caso 
sejam consultadas nos endereços descritos. 

A impressão das versões digitais dos MSIG e restante documentação conside-
ram-se cópias não controladas. O detentor de cópia não controlada tem de inuti-
lizá-la sempre que exista uma alteração, de modo a evitar que esta seja utilizada 
inadvertidamente.

Qualquer cópia impressa, independente da sua origem, deve ser sempre verifi-
cada quanto à sua atualização, através da comparação com o original ou com a 
cópia em formato digital.

As cópias da documentação do SIG distribuídas, para as quais não se preveja o 
controlo das alterações, são identificadas como cópias não controladas. O contro-
lo destas cópias é efetuado pela DPC.

O MSIG pode ser divulgado para o exterior da INCM desde que previamente 
seja dada autorização pelo Conselho de Administração, com exceção da docu-
mentação disponibilizada à entidade certificadora. 

Nenhuma página da documentação do SIG, na sua versão digital, pode ser escri-
ta, alterada ou suprimida pelo seu detentor ou por outros utilizadores.

Existe apenas um original impresso da documentação do SIG aprovado, o qual 
se encontra arquivado na DPC.

As versões obsoletas do original são mantidas em arquivo, mas identificadas 
como obsoletas. O acesso a estas versões é restrito. 

NP EN ISO 9001 — Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos;

NP EN ISO 9000 — Sistemas de Gestão da Qualidade. Fundamentos e 
Vocabulário;

NP ISO 10005 — Quality Management — Guidelines for Quality Plans;

2.3.4. ARQUIVO

2.4. REFERÊNCIAS 
NORMATIVAS E DEFINIÇÕES
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NP EN ISO 19011 — Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão 
da qualidade e/ou gestão ambiental;

NP 4433 — Linhas de orientação para a documentação do sistema de gestão da 
qualidade;

NP 4427 — Sistemas de Gestão de Recursos Humanos — Requisitos;

NP EN ISO 14001 — Sistemas de Gestão Ambiental. Requisitos e linhas de orien-
tação para a sua utilização;

Logical Security Validation Requirements for Cards Personalization 
Vendors — March 2007 — Visa;

Logical Security Requirements for Cards Personalization Bureaus — June 
2007 — MasterCard; 

MasterCard, Security Validation Requirements for Card Vendors — March 2007, 

MasterCard Physical Security Standards for Plastic Card Vendors — April 2008; 

Global Logical Security Validation Requirements for Cards Personalization 
Vendors — October 2008 — Visa; 

PCI Physical Security Requirements version 1, May 2013;

PCI Logical Security Requirements version 1, May 2013.
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Firma: Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A.

Capital Social: 30 000 000,00 Euros

Número de contribuinte e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa: 500 792 887

Início de atividade: 01-08-1972

Sede social: Avenida de António José de Almeida, Edifício da Casa da Moeda

Atividade principal: Outra impressão

Código de atividade económica: CAE 18120

Estabelecimentos: 11 

O Decreto-Lei n.º 170/99, de 19 de maio, transformou a empresa pública INCM, 
E. P., em INCM, S. A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. 
Esta empresa tem origem em duas instituições centenárias: a antiga Casa da 
Moeda e a Imprensa Nacional.

A Casa da Moeda é, provavelmente, o estabelecimento industrial mais antigo 
do Estado Português. Logo na primeira dinastia os reis portugueses mandaram 
cunhar moedas próprias de ouro e de prata. Vem do reinado de D. Dinis a referên-
cia conhecida mais antiga à Casa da Moeda de Lisboa.

A Imprensa Nacional tem origem na Impressão Régia, criada em Lisboa por 
Alvará de 24 de dezembro de 1768, reinava então D. José e era seu ministro o 
Marquês de Pombal, tendo tido ao longo do tempo várias designações. Em 1833 
passou definitivamente a chamar-se «Imprensa Nacional». 

As formas de cunhar e de imprimir têm acompanhado as evoluções técnicas e in-
dustriais. Inicialmente as moedas eram cunhadas a martelo (séc. xii ao séc. xvii), 
depois por balancé (sécs. xvii a xix) e, a partir do séc. xix, por prensa monetária de 
diversos tipos. O mesmo se passou nas artes tipográficas, desde os antiquíssimos 
prelos à composição e novas tecnologias de impressão.

Apesar das origens remotas, a atual INCM é uma empresa aberta à mudança e às 
novas tecnologias, orientada para o mercado e moderna.

3.1. IDENTIFICAÇÃO 
DA EMPRESA

3.2. RESUMO HISTÓRICO

3. APRESENTAÇÃO DA INCM 
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A autentificação de artefactos de metais preciosos, tarefa em que a INCM tem 
já uma longa tradição, e onde os seus ensaios são hoje realizados em modernos 
laboratórios.

A cunhagem de moeda continua a ser uma das atividades emblemáticas da 
INCM, tanto no que respeita à moeda corrente destinada a pagamentos, como 
à moeda de coleção comemorativa para fins numismáticos e de colecionismo. 
Embora com menor relevo, em volume de produção e comercial, a INCM produz 
outros produtos metálicos de grande qualidade e beleza como medalhas e obje-
tos artísticos, para além dos selos brancos e sinetes que permitem as tradicionais 
autenticações de documentos em papel.

A edição de obras essenciais da cultura portuguesa e universal é outra incum-
bência da INCM. O Estado garante assim a transmissão, entre gerações, do patri-
mónio bibliográfico da língua portuguesa, e proporciona a edição de novas obras 
que o enriquecem continuamente. 

A INCM é ainda responsável pela edição do Diário da República, através do qual 
os cidadãos tomam conhecimento dos atos que regem a vida da sociedade por-
tuguesa. O Diário da República é editado eletronicamente e disponibilizado pela 
INCM como um serviço público de acesso universal e gratuito, mantendo-se o 
serviço de assinatura para o acesso a sistemas de pesquisa avançada. 

A produção de documentos de segurança, como o cartão de cidadão e o passa-
porte, é outra das tarefas atribuídas à INCM. A evolução das novas tecnologias 
faz desta atividade uma área estratégica de desenvolvimento da empresa, capa-
citando-a para fornecer à Administração Pública os mais modernos e seguros do-
cumentos de identificação, ao mesmo tempo que lhe permite alargar mercados, 
respondendo às necessidades de um vasto leque de empresas e organizações, 
com destaque para a banca.

Os produtos e serviços fornecidos pela INCM estão, na sua maioria, suporta-
dos pelas certificações e acreditações detidas pela empresa. Para além das cer-
tificações já referidas anteriormente, o Laboratório de Produtos Gráficos e os 
Laboratórios das Contrastarias de Lisboa e do Porto possuem acreditações atri-
buídas pelo Instituto Português de Acreditação, no âmbito da norma NP EN ISO/
IEC 17025, ajudando, com isso, a consolidar ainda mais a atividade da INCM.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADES DE NEGÓCIO M&B

Museu e Biblioteca

UCO UPB UGF UMD

Unidade 
de Contrastaria

Unidade 
de Publicações

Unidade Gráfica Unidade de Moeda

FUNÇÕES DE SUPORTE FUNÇÕES CENTRO CORPORATIVO

DSA DFI DEL DPC DAI CISO

Direção de Segurança 
e  Apoio Geral

Direção Financeira Direção Engenharia 
e Laboratórios

Direção 
de Planeamento 
e Controlo de Gestão

Direção Auditoria 
Interna e Controlo 
de Risco

Coordenador 
de Segurança 
de Informação

DRH DCM DJU

Direção de Recursos 
Humanos

Direção Comercial 
e Marketing

Direção de Serviços 
Jurídicos

DSI DCP SLG

Direção de Sistemas 
de Informação

Direção de Compras Serviço de Logística

3.3. ORGANIZAÇÃO DA INCM 

3.3.1. ORGANOGRAMA 
GERAL DA INCM
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3.3. ORGANIZAÇÃO DA INCM 

3.3.1. ORGANOGRAMA 
GERAL DA INCM
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Os organogramas são aprovados pelo Conselho de Administração da INCM 
devendo ser atualizados e distribuídos pela Direção de Recursos Humanos 
que identifica as funções de suporte, as funções centro corporativo e as unida-
des de negócio com as respetivas estruturas, siglas e designação por extenso. 
As ligações funcionais da empresa ao SIG são descritas no capítulo 5 do MSIG.
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Para satisfazer as políticas do SIG, atingir os seus objetivos e assegurar que os 
serviços prestados aos clientes estão de acordo com os requisitos contratual-
mente acordados e em conformidade com os compromissos e requisitos de 
recursos humanos, ambientais, de segurança física e de informação, a INCM 
estabeleceu, documentou e implementou um SIG cujos requisitos e diretrizes se 
definem neste Manual.

A INCM compromete-se a manter e melhorar continuamente a eficácia da ges-
tão do SIG.

Para esse efeito a INCM:

› Identifica os processos necessários para o SIG;

› Determina a sua sequência e interação;

› Determina os critérios e métodos necessários para assegurar a eficácia da ope-
ração e o controlo desses processos;

› Assegura a disponibilidade de recursos e de informação necessários para su-
portar a operação e a monitorização dos processos;

› Monitoriza, mede onde aplicável e analisa esses processos;

› Implementa ações necessárias para atingir os resultados planeados e a melho-
ria contínua desses processos.

A gestão dos processos é realizada de acordo com as normas de referência e os 
processos que suportam o SIG implementado encontram-se identificados e des-
critos no capítulo 9 deste Manual.

A documentação do SIG inclui:

a) As políticas do SIG com a integração dos vários referenciais normativos e os 
objetivos da INCM;

b) O Manual do Sistema Integrado de Gestão;

c) Os procedimentos documentados requeridos pelas já referidas normas de 
certificação;

4.1. REQUISITOS GERAIS 

4.2. REQUISITOS DA 
DOCUMENTAÇÃO 

4.2.1. GENERALIDADES

4. SISTEMAS DE GESTÃO 
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d) Outros documentos requeridos pela INCM para assegurar o planeamento, 
a operação e o controlo eficazes dos seus processos. Enumeram-se, a título de 
exemplo, os seguintes documentos: planos, instruções de trabalho, instruções de 
análise, planos de inspeção, instruções de análise, desenhos técnicos, etc.

e) Impressos e registos. 

A documentação do SIG encontra-se estruturada da seguinte forma:

 
 

 

Nível organizativo

Nível operacional
Como?
quem?

Quando?

manual 
do sistema 
integrado 
de gestão

manual 
de recursos 

humanos

Processos 
de negócio

Processos 
de apoio

Processos 
de gestão

Processos 
de  meio 

ambiente

Planos, instruções 
de trabalho e outros 

documentos do sistema

registos

A INCM possui e mantém atualizado o presente Manual que define o seguinte: 

› O campo de aplicação que se encontra definido no capítulo 2.2;

› As políticas do SIG, com a integração dos vários referenciais normativos, en-
contram-se definidas no capítulo 1.4;

› A organização encontra-se mencionada no capítulo 5.5;

› A arquitetura da sua documentação.

O MSIG contém as regras gerais para cada atividade da INCM, nas quais se des-
crevem detalhadamente os processos, procedimentos e instruções de trabalho 
que se encontram identificados ao longo dos vários capítulos.

4.2.2. ORGANIZAÇÃO 
DA DOCUMENTAÇÃO

4.2.3. MANUAL DO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO 
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A descrição da interação dos diversos processos encontra-se definida no capí-
tulo 9 deste Manual.

A interligação e cruzamento dos documentos do SIG encontra-se definida em 
lista própria.

A INCM estabelece, no PG01, o processo para controlar todos os documentos 
relacionados com os requisitos exigidos pelas normas de referência aplicáveis. 

Este processo define a metodologia para:

› Aprovar os documentos;

› Rever e atualizar os documentos, assim como a sua reaprovação;

› Identificar as alterações e o estado atual de revisão dos documentos;

› Assegurar que as versões relevantes dos documentos aplicáveis estão 
disponíveis;

› Assegurar que os documentos se mantêm legíveis e facilmente identificáveis;

› Assegurar a identificação dos documentos de origem externa, assim como o 
controlo da sua distribuição;

› Evitar o uso indevido de documentos obsoletos;

› Assegurar as responsabilidades para tratamento uniforme da documentação e 
regras de acesso de aplicações informáticas e de destruição de hardware;

› Definir os acessos aos documentos.

O PG02 estabelece a metodologia de identificação, armazenagem, proteção, 
recuperação, retenção e destruição dos registos do SIG.

Os registos são conservados para demonstrar a conformidade com os requisitos 
especificados, assim como o funcionamento efetivo do SIG.

4.2.4. CONTROLO  
DOS DOCUMENTOS 

4.2.5. CONTROLO 
DOS REGISTOS 
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Todos os registos estão em bom estado de legibilidade e encontram-se arqui-
vados e preservados de forma a poderem ser recuperados facilmente em locais 
que propiciam ambiente adequado para evitar a sua deterioração, danificação 
ou perda.
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O Conselho de Administração da INCM é responsável pelo estabelecimento e 
manutenção dos seguintes compromissos: 

› Sensibilizar todos os colaboradores e partes interessadas para a importância 
de satisfazer os requisitos dos clientes, bem como os requisitos estatutários e 
regulamentares;

› Estabelecer e aprovar as políticas e os objetivos da INCM;

› Realizar as revisões do SIG;

› Assegurar os recursos necessários para a manutenção do SIG.

O Conselho de Administração da INCM estabelece os procedimentos necessá-
rios para assegurar que as necessidades e expectativas dos clientes e partes inte-
ressadas são determinadas, conhecidas e consideradas pela INCM, incluindo os 
requisitos estatutários e regulamentares.

As políticas do SIG encontram-se descritas no capítulo 1 deste Manual.

A INCM estabelece periodicamente os seus objetivos, assumindo o compro-
misso com a melhoria contínua e o cumprimento dos requisitos das normas de 
referência e das orientações estratégicas.

A INCM, enquanto empresa pública integrada no Setor Empresarial do Estado, 
está abrangida pelas orientações que têm vindo a ser traçadas para o Setor 
Empresarial do Estado e ainda pelas determinações emanadas, quer direta mente 
pelo Governo, quer pela PARPÚBLICA — Participações Públicas (SGPS), S. A., 
no exercício da sua função acionista. 

A INCM e os seus gestores têm, por linhas gerais de orientação de gestão, os 
aspetos legais em conformidade com a legislação aplicável, a missão e valores 
definidos para a empresa e as orientações expressas tanto pelo acionista como 
pela tutela. Complementarmente, a INCM procura seguir as melhores práticas 
de gestão.

5.1. COMPROMETIMENTO 
DA GESTÃO

5.2. FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE 
E PARTES INTERESSADAS

5.3. POLÍTICAS DO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO

5.4. PLANEAMENTO

5.4.1. OBJETIVOS DA INCM

5. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO
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Os objetivos estratégicos da INCM para 2015 dão resposta a estas três grandes 
preocupações:

› Crescer;

› Melhorar a eficiência;

› Afirmar a marca INCM.

O processo de planeamento decorre anualmente e inicia-se com a elaboração ou 
revisão do Plano Estratégico. Este documento, que incorpora o plano de susten-
tabilidade, aponta as grandes linhas orientadoras para a atividade da empresa, 
identificando os objetivos estratégicos a alcançar.

Seguidamente elabora-se o Plano de Atividades que decorre da etapa de planea-
mento estratégico, que tem como finalidade a conceção dos planos operacionais 
específicos por unidade orgânica, e onde são detalhados os seus objetivos indi-
viduais, as ações, os responsáveis, bem como os recursos necessários. Os objeti-
vos de cada unidade/direção respondem aos objetivos estratégicos definidos no 
nível de planeamento superior.

Os documentos resultantes do Processo de Planeamento — Plano Estratégico e 
Plano de Atividades — são aprovados pelo Conselho da Administração.

O acompanhamento da realização dos objetivos constantes no Plano Estratégico 
e no Plano de Atividades é realizado pela Direção de Planeamento e Controlo de 
Gestão em relatórios próprios ou no RGQ32, de acordo com as periodicidades 
definidas em cada indicador, sendo que no caso das ações é realizado um acom-
panhamento bimestral. Por fim, sempre que são detetados desvios face às metas 
estabelecidas são definidas ações corretivas a implementar em data igualmente 
definida com vista à correção dos mesmos.

O planeamento inclui:

› Identificação das ações e dos projetos específicos a desenvolver e sua interação 
com os processos existentes;

› Identificação e desenvolvimento da documentação necessária para a imple-
mentação eficaz das atividades relacionadas com esses projetos/processos;

5.4.2. PROCESSO DE 
PLANEAMENTO

5.4.3. PLANEAMENTO 
DO SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTÃO
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› Identificação e disponibilidade dos recursos necessários (técnicos, materiais, 
financeiros e humanos);

› Garantia de uma eficaz monitorização desses projetos/processos;

› Criação da documentação necessária para o registo dos resultados obtidos;

› Identificação de responsabilidades e autoridades para implementar as ações no 
processo de planeamento da INCM;

› Identificação dos aspetos/impactes ambientais e dos perigos e riscos.

O Conselho de Administração da INCM assegura a gestão permanente do SIG 
através do acompanhamento periódico dos vários objetivos e indicadores apro-
vados, sendo responsável por garantir condições e recursos para resolver situa-
ções que possam colocar em causa a eficácia e integridade do SIG.

A INCM define formalmente as responsabilidades e as respetivas descrições de 
funções, de modo a estabelecer a gestão eficaz do sistema, permitindo assegurar 
toda a estrutura de recursos humanos, de modo que a melhoria contínua seja 
aplicada em todas as atividades da empresa.

O organograma da INCM, assim como a descrição de funções das suas unidades 
orgânicas, encontram-se no capítulo 3 deste Manual.

5.5. RESPONSABILIDADE, 
AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 

5.5.1. RESPONSABILIDADE 
E AUTORIDADE 
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O organograma do SIG é representado da seguinte forma:

Conselho de administração
(ca)

Representante da gestão
(rg)

coordenador 
sistema integrado 

de gestão
(sig)

conselho do sistema 
integrado de gestão

ciso
coordenador de segurança 

de informação

coordenador
sistema de gestão

qualidade
(sgq)

coordenador
sistema de gestão

ambiental
(sga)

coordenador
sistema de gestão

recursos humanos
(sgrH)

coordenador
sistema de gestão

responsabilidade social
(sgq)

coordenador
sistema de gestão

segurança de informação
(sgsi)

coordenador
sistema de gestão
segurança física

(sgsf)

legenda

sistema em implementação

gestor de chaves

assistente de segurança 
de informação

claviculários

gestores de processo (gp) - negócio

Monitores (mt)

unidades orgânicas

gestores de processo (gp) - apoio

gestores de processo (gp) - gestão

gestores de processo (gp) - ambiente

gestores de processo (gp) - hst

bolsa de auditores internos

› Conselho de Administração: membros nomeados pela tutela.

› Representante da Gestão: membro da Administração nomeado pelo Conselho 
de Administração. 

› Conselho do Sistema Integrado de Gestão: órgão consultivo composto pelos 
elementos do Conselho de Administração, onde se inclui o Representante da 

5.5.1.1. ORGANOGRAMA 
DO SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTÃO

Sistema integrado de gestão (sig) 
organograma funcional

5.5.1.2. FUNÇÕES NO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO
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Gestão, pelos Gestores de Processo, Coordenador do SIG, Coordenador do 
Sistema de Gestão da Qualidade, Coordenador do Sistema de Gestão Ambiental, 
Coordenador do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, e, ainda, pelo respon-
sável pelo Planeamento e Controlo de Gestão. 

› Coordenador do Sistema Integrado de Gestão: membro designado pelo 
Conselho de Administração para assegurar a implementação/manutenção do 
Sistema Integrado de Gestão. O CSIG possui:

›› Formação académica de nível superior; 

›› Conhecimentos sobre os referenciais normativos adotados pela empresa;

›› Experiência em coordenação e liderança de projetos;

›› Independência e capacidade de criação e facilitação de consensos.

› Bolsa de auditores: colaboradores que cumprem os requisitos mínimos defini-
dos na bolsa de auditores definidos no PG03.

› Coordenadores dos sistemas de gestão dos vários referenciais normativos: 
são colaboradores designados pelo Conselho de Administração com experiência 
nas respetivas áreas de coordenação.

› Gestor de Processo: membros das direções e/ou serviços.

› Monitores: colaboradores nomeados pelos responsáveis pelas áreas envolvidas 
com conhecimento ou experiência no âmbito do SIG e capacidade de comuni-
cação e persuasão.

› Coordenador de Segurança de Informação (CISO): membro designado 
pelo Conselho de Administração para representar a INCM perante a Visa e 
Mastercard no âmbito das respetivas certificações.

› Equipa de Gestão de Chaves: equipa funcional que é responsável por todas as 
ações relativas às chaves criptográficas: membro nomeado pelo CISO. 

Conselho de Administração

› Aprovar as políticas do SIG;

› Aprovar o Manual do SIG;

5.5.1.3. RESPONSABILIDADES 
NO SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTÃO
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› Aprovar os objetivos e as metas do SIG (Plano Estratégico e Plano de Atividades);

› Aprovar a revisão pela gestão.

Representante para a Gestão

As responsabilidades do RG encontram-se definidas mais à frente no presente 
documento no ponto 5.5.2.

Conselho do Sistema Integrado de Gestão

› Analisar anualmente e propor revisões, quando necessário, das políticas dos 
sistemas de gestão da INCM;

› Efetuar reuniões periódicas de pilotagem estratégica para avaliar a eficácia dos 
processos, ou seja, o cumprimento dos objetivos do Plano Estratégico e do Plano 
de Atividades anual, com o intuito de identificar ações de prevenção e/ou corre-
ção dos desvios da performance face às metas estabelecidas;

› Apreciar os resultados das auditorias internas e externas no âmbito do SIG;

› Apreciar os resultados da satisfação dos clientes externos e colaboradores;

› Apreciar as reclamações dos clientes e/ou partes interessadas;

› Analisar as não conformidades internas ou relativas a fornecedores;

› Propor ações de oportunidade de melhoria e ações preventivas/corretivas;

› Avaliar as necessidades de recursos de modo a garantir a eficácia do SIG;

› Efetuar a revisão da gestão e propor a sua aprovação ao CA.

Coordenador do Sistema Integrado de Gestão

› Garantir que o SIG se mantém implementado e em vigor, assegurando a inte-
gração dos vários sistemas de gestão, de acordo com as normas de referência e 
fomentando a sua melhoria contínua;
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› Propor a agenda para as reuniões do Conselho do SIG e proceder à elaboração 
das respetivas atas;

› Coordenar e dinamizar a implementação das resoluções do Conselho do SIG, 
em articulação com os coordenadores dos sistemas de gestão;

› Aprovar o Programa de Auditorias Internas e Auditorias a Fornecedores (inter-
nos e/ou externos);

› Efetuar o acompanhamento periódico das auditorias internas e externas, das 
NC e OM dos vários sistemas de gestão em articulação com os respetivos 
coordenadores; 

› Gerir a bolsa de auditores internos do SIG;

› Garantir que a documentação do SIG se mantém atualizada, em estreita 
articulação com os coordenadores dos respetivos sistemas de gestão, mantendo, 
no mínimo, uma cópia em papel da documentação atualizada, na sua última 
revisão, para acesso a todos os colaboradores, em conformidade com o nível 
acesso previamente definido;

› Controlar as cópias das políticas do SIG, bem como zelar para que as mesmas 
sejam comunicadas a todas as partes interessadas;

› Informar a Entidade Certificadora e outras partes interessadas das alterações 
relevantes no SIG.

Bolsa de auditores

› As suas funções encontram-se definidas de acordo com a norma NP EN 19011. 
Os requisitos mínimos para integração da bolsa de auditores (auditores exter-
nos, auditores internos e peritos) encontrando-se definidos no PG03.

Coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade

› Efetuar a gestão operacional do SGQ, garantido o cumprimento dos requisitos 
da NP EN ISO 9001, de forma a assegurar a eficácia e melhoria contínua;

› Apoiar os gestores de processo e os monitores na manutenção do SGQ;

› Garantir que toda a documentação da Qualidade (NP EN ISO 9001) se man-
tém atualizada e de acordo com o previsto no PG01 e PG02;
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› Garantir o acompanhamento das auditorias externas no âmbito da qualidade;

› Acompanhar e monitorizar todos os processos de não conformidade, áreas sen-
síveis, oportunidades de melhoria e ações preventivas do SGQ;

› Fornecer ao Coordenador do SIG os dados necessários do SGQ para a elabora-
ção da revisão pela gestão do SIG.

Coordenador do Sistema de Gestão Ambiental

› Efetuar a gestão operacional do SGA, garantido o cumprimento dos requisitos 
da NP EN ISO 14001, de forma a assegurar a eficácia e melhoria contínua;

› Apoiar os gestores de processo e os monitores na manutenção do SGA;

› Garantir que toda a documentação de ambiente (NP EN ISO 14001) se mantém 
atualizada e de acordo com o previsto no PG01 e PG02;

› Garantir o acompanhamento das auditorias externas no âmbito do ambiente;

› Acompanhar e monitorizar todos os processos de não conformidade, áreas sen-
síveis, oportunidades de melhoria e ações preventivas do SGA;

› Fornecer ao Coordenador do SIG os dados necessários do SGA para a elabora-
ção da revisão pela gestão do SIG;

› Identificar e avaliar toda a legislação ambiental. 

Coordenador do Sistema de Gestão dos Recursos Humanos

› Efetuar a gestão operacional do SGRH, garantido o cumprimento dos requisitos 
da NP 4427, de forma a assegurar a eficácia e melhoria contínua;

› Apoiar os gestores de processo e os monitores na manutenção do SGRH;

› Garantir que toda a documentação de recursos humanos (NP 4427) se mantém 
atualizada e de acordo com o previsto no PG01 e PG02;

› Garantir o acompanhamento das auditorias externas no âmbito de recursos 
humanos;
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› Acompanhar e monitorizar todos os processos de não conformidade, áreas sen-
síveis, oportunidades de melhoria e ações preventivas do SGRH;

› Fornecer ao Coordenador do SIG os dados necessários do SGRH para a elabo-
ração da revisão pela gestão do SIG;

› Identificar e avaliar toda a legislação em matéria de recursos humanos e SST. 

Gestor de Processo

› Planear e gerir o Processo de Negócio, Apoio, Gestão e/ou Meio Ambiente, 
garantindo a sua permanente eficácia;

› Garantir o desenho da documentação do processo, assegurando a sua perma-
nente atualização e melhoria;

› Definir os objetivos, respetivos indicadores e metas do processo, determinando 
a inclusão dos mais relevantes no Plano Estratégico e de Atividades; 

› Promover o alinhamento organizacional dos colaboradores no cumprimento 
dos objetivos e metas do Processo;

› Acompanhar o desempenho do Processo, definindo ações de prevenção e/ou 
correção dos desvios da performance face às metas estabelecidas;

› Identificar necessidades de formação dos intervenientes no Processo;

› Identificar o(s) monitor(es) das respetivas áreas;

› Delegar funções operacionais em colaboradores da sua área com formação.

Monitores

› Divulgar as políticas do SIG aos colaboradores da respetiva área de intervenção;

› Colaborar com o Gestor de Processo na monitorização do desempenho do 
Processo, ajudando na definição de ações de prevenção e/ou correção dos des-
vios da performance face às metas estabelecidas;

› Propor ações de melhoria e ações preventivas nas atividades, produtos e/ou 
serviços;
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› Acompanhar e monitorizar todos os processos de não conformidade, áreas sen-
síveis, oportunidades de melhoria e ações preventivas da sua área de intervenção;

› Acompanhar o trabalho dos colaboradores operacionais expressamente 
definidos;

› Assegurar que todos os colaboradores do Processo, principalmente os que não 
dispõem de acesso facilitado e regular à intranet e email, recebem regular e 
atempadamente toda a informação relevante divulgada na empresa, promoven-
do o alinhamento e envolvimento das equipas.

Substituição das competências do SIG

› O RG é substituído pelo PCA;

› O CSIG é substituído pelo RG;

› O CSGQ/CSGA/CSGRH é substituído pelo CSIG; 

› Os MT são substituídos pelos GP;

› No caso de ausências prolongadas do GP a substituição é decidida pelo CA;

› Para os assuntos correntes, as substituições do GP são indicadas, caso a caso, 
pelo responsável do Processo. 

Coordenador de Segurança de Informação (CISO)

› Manter toda a documentação do EMV atualizada, de acordo com o previsto no 
PG01 e PG02;

› Definir as auditorias do projeto EMV;

› Definir o controle da implementação dos procedimentos relativos à segurança 
da informação, com base nas informações e relatórios dos órgãos operacionais 
da INCM;

› Nomear, em conjunto com o Conselho de Administração da INCM, um gestor 
de chaves e respetivo substituto;
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› Garantir o acompanhamento das auditorias externas no âmbito da EMV;

› Acompanhar e monitorizar todos os processos de não conformidade e oportu-
nidades de melhoria do EMV;

› Colaborar com a DPC no âmbito do SIG;

› Articular com a DAI a necessidade de auditorias na área do risco e da segurança 
informática;

› Rever anualmente a adequabilidade do PA08 às necessidades dos requisitos 
definidos.

Gestor de Chaves

› Responsável geral pela gestão operacional da segurança da informação de 
chaves;

› Responsável pela orientação das investigações de chaves comprometidas;

› Responsável pela gestão dos claviculários, incluindo a sua formação;

› Nomear o Assistente de Segurança da Informação;

› Responsável por executar as tarefas definidas na IT855 e IT856;

› Responsável por um cofre pessoal no qual armazena o material descrito na 
IT857;

› Responsável pela chave de acesso aos compartimentos dos HSM (High Security 
Management);

› Responsável pela chave de acesso ao cofre do Assistente de Segurança de 
Informação.

Restantes funções do EMV

As restantes funções de gestão de sistemas de informação relacionadas com o 
EMV estão definidas na IT805, classificada com o nível 2 — confidencial. 
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A Administração da INCM delega no RG a preparação, a revisão e atualização do 
Manual do SIG conferindo-lhe toda a autoridade e responsabilidade para:

› Presidir ao Conselho do Sistema Integrado de Gestão;

› Representar a INCM em atos que tenham relevância para o SIG;

› Assegurar que os processos do SIG se encontram estabelecidos, implementa-
dos e mantidos, de acordo com os diversos referenciais normativos;

› Reportar aos restantes membros do Conselho de Administração o desempenho 
do SIG assim como qualquer necessidade de melhoria;

› Promover a consciencialização dos requisitos dos clientes em todos os níveis 
da organização.

O RG deverá periodicamente reportar ao CA o desempenho do Sistema assim 
como qualquer necessidade de melhoria.

A comunicação interna entre os diferentes níveis e funções é um fator determi-
nante para a eficácia do SIG e, consequentemente, para o sucesso da empresa, 
pelo que o Conselho de Administração lhe dedica especial atenção.

A comunicação na INCM é suportada pelos seguintes canais e de acordo com as 
regras de acesso definidas no PG01.

A INCM decidiu não comunicar os seus aspetos e impactes ambientais 
externamente.

Os meios apresentados terão tanto mais êxito quanto maior for o envolvimento 
direto de todos os colaboradores para se atingir os objetivos da INCM, propor-
cionando, desta forma, melhorias no desempenho da organização.

No sentido de assegurar aos seus colaboradores os níveis mais elevados de in-
formação da comunicação interna deverá assegurar-se que todos os colabora-
dores têm acesso aos dados, tanto de ordem institucional, como profissional, 
indispensáveis a um bom desempenho e a uma participação efetiva na vida 
organizacional.

5.5.2. REPRESENTANTE 
DA GESTÃO 

5.5.3. COMUNICAÇÃO 
INTERNA E EXTERNA
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As orientações de comunicação em desenvolvimento atendem a três realidades 
distintas em matéria de necessidades de informação pelos colaboradores:

› De índole pessoal: destinada a reforçar o compromisso dos colaboradores atra-
vés da intranet e dos diversos canais de comunicação telefónicos internos;

› De índole profissional: necessária a um correto desempenho no posto de traba-
lho, através do plano de formação, perfil de competências, etc.;

› De feedback: como forma de assegurar uma melhoria contínua através do sis-
tema de avaliação do desempenho.

O SIG é revisto pelo Conselho do Sistema Integrado de Gestão, no mínimo, uma 
vez por ano. 

Esta revisão tem por finalidade garantir a adequabilidade e eficácia permanente 
do Sistema, de modo a assegurar o cumprimento dos objetivos definidos.

Esta revisão deverá incluir a avaliação de oportunidades de melhoria, necessi-
dades de alterações ao SIG ou redefinir, se necessário, a própria política e os 
objetivos da INCM, assim como a estratégia de implementação.

Das reuniões serão elaboradas atas, das quais constarão a identificação dos 
problemas e as ações propostas para a sua resolução assim como os recursos 
afetos, a responsabilidade pela implementação dessas ações e respetivas datas 
previstas. 

O Coordenador do SIG assegura o arquivo das atas e respetivos anexos.

› Resultados de auditorias do SIG e avaliações da conformidade com os requisi-
tos legais (índice com a legislação e respetivo estado da conformidade) e demais 
requisitos que a organização subscreva;

› Resultados da avaliação da satisfação dos colaboradores;

› Resultados da avaliação da satisfação dos clientes externos;

› Resultados do tratamento de reclamações;

› Análise das não conformidades detetadas;

5.6. REVISÃO PELA GESTÃO

5.6.1. GENERALIDADES

5.6.2. ELEMENTOS DE 
ENTRADA PARA A REVISÃO
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› Estado das ações preventivas e corretivas;

› Execução dos planos de ação das oportunidades de melhoria;

› Seguimento das ações resultantes de anteriores revisões do SIG;

› Acompanhamento dos objetivos e seu nível de cumprimento;

› Desempenho dos processos, conformidade do produto e dos referenciais nor-
mativos do SIG;

› Acompanhamento do Plano de Formação;

› Alterações de circunstância incluído desenvolvimentos nos requisitos legais e 
outros requisitos relacionados com aspetos ambientais bem como com a segu-
rança e saúde do trabalho; 

› Recomendações para a melhoria;

› Outras alterações que possam afetar o SIG.

› Ações conducentes à melhoria da eficácia do SIG e dos seus processos;

› Ações conducentes à melhoria do serviço relacionadas com os requisitos do 
cliente (externos e internos);

› Necessidade de recursos;

› As decisões e ações relativas a possíveis alterações de circunstância (por 
exemplo, especificar as ações a desenvolver resultantes de alterações legais ou 
outras, nas diversas áreas do SIG).

As decisões resultantes da revisão do SIG podem dar origem a várias ações, 
projetos, responsabilidades, recursos, prazos para implementação e acompanha-
mento, conforme o previsto no ponto 5.4.2. do presente Manual.

5.6.3. ELEMENTOS 
DE SAÍDA DA REVISÃO
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Para satisfazer as políticas do SIG e atingir os seus objetivos o Conselho de 
Administração da INCM é responsável pela identificação das necessidades de 
recursos e a sua disponibilidade em tempo útil de modo a assegurar a manuten-
ção e melhoria contínua da gestão dos processos do SIG e, consequentemente, a 
satisfação dos clientes e partes interessadas.

Os colaboradores da INCM que têm responsabilidades no SIG reúnem as com-
petências adequadas de acordo com os requisitos definidos para cada função.

O processo PA01 tem como objetivo definir o processo retributivo dos colabo-
radores e os benefícios sociais, recrutar e selecionar os colaboradores de acordo 
com as necessidades dos serviços, acolher e integrar os novos colaboradores, 
desenvolver as ações formativas em função das necessidades das unidades, 
direções e serviços envolvidos, avaliar a satisfação e a eficácia destas ações e 
desencadear o processo de gestão de desempenho com vista à promoção nos 
termos definidos no Acordo de Empresa. 

A identificação de necessidades de formação inclui a consciencialização de to-
dos os colaboradores relativamente à relevância e importância das suas ativida-
des e de como elas contribuem para se atingirem os objetivos da INCM.

A INCM assegura a manutenção dos registos relativos à formação, qualificação 
e experiência dos seus colaboradores.

O Manual de Recursos Humanos (MRH) apresenta-se como um manual 
operacional, orientado para a sua divulgação junto dos colaboradores da INCM, 
descrevendo as atividades operacionais do SGRH como meio de comunicação 
interna, com a informação dos serviços disponíveis pela DRH. 

O processo PA03 visa identificar, proporcionar e garantir a manutenção ade-
quada de infraestruturas e fabricação de peças e ferramentas para o processo 
produtivo de INCM.

O processo PA05 visa assegurar e garantir a manutenção adequada de infraes-
truturas de comunicação e de informática.

O processo PA07 tem por objetivo garantir em permanência a segurança de 
pessoas e bens em todos os espaços da INCM. Assegurar a manutenção de todas 

6.1. PROVISÃO DE RECURSOS

6.2. RECURSOS HUMANOS

6.2.1. GENERALIDADES

6.2.2. COMPETÊNCIA, 
CONSCIENCIALIZAÇÃO 
E FORMAÇÃO

6.3. INFRAESTRUTURA

6. GESTÃO DE RECURSOS
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as infraestruturas de segurança da INCM, mantendo-as em perfeitas condições 
de operacionalidade.

O processo PA08 tem por objetivo garantir o funcionamento eficaz dos sistemas 
e aplicações informáticas. 

O processo PA10 tem por objetivo descrever e dar a conhecer a metodologia de-
finida pela INCM para a gestão do risco, mediante a identificação das ameaças 
decorrentes da sua atividade, a quantificação da magnitude dos riscos associa-
dos, permitindo hierarquizar de modo objetivo a prioridade da sua eliminação ou 
correção obtendo a adequada gestão dos riscos.

Estes processos aplicam-se aos edifícios, espaços de trabalho, meios, equipamen-
tos e meios de transporte.

A INCM, com o objetivo de salvaguardar os seus colaboradores, deve preser-
var o seu património e proteger o meio ambiente, estabelecer e implementar os 
Planos de Segurança internos para os edifícios da Casa de Moeda e da Imprensa 
Nacional. 

Relativamente às restantes instalações da INCM estas devem observar as 
Instruções de Segurança (IS), que se encontram aprovadas e em aplicação, de 
como atuar em caso de emergência.

Para que os colaboradores da INCM possam realizar de modo adequado as suas 
atividades, encontram-se especificados os fatores essenciais que devem ser ob-
servados relativamente ao ambiente de trabalho.

Considerando a atividade específica da INCM esta preocupa-se com a gestão 
dos seguintes fatores:

› Ergonomia do posto de trabalho;

› Ruído ambiental e ocupacional;

› Instalações;

› Iluminação e ventilação;

› Qualidade do ar interior;

› Higiene e limpeza.

6.3.1. PREPARAÇÃO E 
CAPACIDADE DE RESPOSTA 
A EMERGÊNCIAS 

6.4. AMBIENTE DE TRABALHO
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A INCM planeia os processos tendo em vista a execução de todos os serviços 
relacionados com a sua atividade.

O capítulo 9 do MSIG refere os processos da INCM, as respetivas interações, 
assim como os documentos que os suportam. Estes documentos incluem:

a) Os objetivos da INCM e requisitos para cada processo;

b) Os elementos de entrada e de saída de cada processo;

c) Os recursos necessários para a realização dos processos;

d) As atividades de verificação e validação, assim como os critérios de aceitação;

e) A descrição dos registos necessários para proporcionar a evidência do cum-
primento dos requisitos.

Os processos relacionados são os PN01, PN02, PN05, PN08, PN10, PM01, PM02 
e PSHT01.

Estes processos estabelecem as metodologias para a identificação de:

a) Requisitos e necessidades dos clientes e partes interessadas;

b) Requisitos não especificados pelo cliente;

c) Requisitos legais e outros requisitos;

d) Aspetos e impactes das suas atividades, produtos e serviços, que pode contro-
lar e influenciar, tendo em consideração desenvolvimentos de novos produtos, 
atividades ou serviços;

e) Aspetos relacionados com a avaliação e classificação dos riscos das atividades 
executadas por todos os colaboradores e respetivas instalações.

7.1. PLANEAMENTO DA 
REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.2. PROCESSOS 
RELACIONADOS COM O CLIENTE

7.2.1. DETERMINAÇÃO 
DOS REQUISITOS LEGAIS 
NO ÂMBITO DO SIG

7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO
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A INCM revê sempre qualquer proposta, encomenda ou contrato antes de a 
apresentar ou assumir qualquer compromisso com os seus clientes, de modo a 
assegurar que:

a) Todos os requisitos do produto ou serviço se encontram definidos de modo 
adequado;

b) Os aspetos que têm, ou possam ter, impacto significativo sobre o ambiente e 
dos riscos devem ser eliminados ou controlados;

c) Sempre que se verifiquem diferenças entre os requisitos dos contratos ou as 
encomendas dos produtos ou serviços estas serão resolvidas pela INCM antes 
de assumir o compromisso de fornecer o produto ou serviço ao cliente 

d) A INCM tem capacidade para cumprir os requisitos dos contratos. 

Os processos PN01, PN02 e PN08, estabelecem a metodologia para identifi-
cação das alterações a um contrato, assim como a sua divulgação às funções 
envolvidas dentro da organização.

São mantidos os registos das revisões de contratos, assim como os registos das 
alterações envolvidas.

A comunicação com o cliente na INCM é estabelecida através da Direção 
Comercial e Marketing e pela Unidade de Publicações mediante:

a) A informação sobre os serviços e produtos;

b) A realização de questionários, contratos ou encomendas, incluindo retificações;

c) A análise do retorno da informação do cliente, incluindo as reclamações.

As metodologias de comunicação encontram-se definidas e descritas nos pro-
cessos PN01, PN02, PN07, PN08, PA11 e PA13.

A INCM responde a todas as comunicações das partes interessadas, incluindo as 
reclamações ambientais. 

O processo PN05 estabelece a metodologia para controlo do processo de conce-
ção e desenvolvimento dos novos produtos gráficos da INCM.

7.2.2. REVISÃO DOS 
REQUISITOS RELACIONADOS 
COM O PRODUTO

7.2.3. COMUNICAÇÃO 
COM O CLIENTE

7.3. CONCEÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO
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O PN04 dará resposta à conceção e desenvolvimento aquando de pequenas al-
terações conceptuais.

A IT956 estabelece a metodologia para controlo do processo de conceção e de-
senvolvimento dos novos produtos da INCM na área da edição do livro.

O processo PN10 estabelece a metodologia para controlo do processo de con-
ceção e desenvolvimento dos novos produtos da INCM no âmbito dos produtos 
metálicos.

Os processos de compra são controlados de modo a assegurar que os produtos, 
equipamentos e serviços adquiridos satisfazem os requisitos pretendidos.

A INCM avalia e seleciona os seus fornecedores em função da sua capacidade 
para fornecer serviços ou produtos de acordo com os requisitos estabelecidos 
pela empresa.

Encontram-se estabelecidos no PA02 os critérios para seleção, avaliação e 
reavaliação de fornecedores.

O processo PA02 estabelece a informação que os documentos de compra de-
vem conter, de modo a garantir a descrição clara e exata do produto ou serviço 
pretendido.

A revisão e a aprovação de todos os documentos de compra são feitas, de acordo 
com as competências definidas e aprovadas pelo Conselho de Administração da 
INCM, antes do seu envio ao fornecedor.

A comunicação aos fornecedores e subcontratados das metodologias, a aplicar, 
relacionados com os aspetos ambientais aplicáveis na INCM, é disponibilizada 
pela Direção de Compras. 

A INCM tem identificadas e implementadas atividades de verificação do serviço 
ou produto comprado. Estas atividades encontram-se definidas no PA06.

As realizações dos ensaios definidos para as matérias-primas dos suportes de im-
pressão, quando realizados no laboratório, fazem parte do âmbito da acreditação 
e processam-se em conformidade com os requisitos do sistema da acreditação 

7.4. COMPRAS

7.4.1. PROCESSO DE COMPRA

7.4.2. INFORMAÇÃO 
DE COMPRA

7.4.3. VERIFICAÇÃO DOS 
PRODUTOS COMPRADOS
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do laboratório, sendo, unicamente, aplicável aos produtos relacionados com o 
processo da Unidade Gráfica. 

A INCM identifica e planeia os seus processos de produção. Estes processos são 
realizados sob condições controladas e incluem:

a) A disponibilização da informação que descreva as características do produto;

b) A disponibilização de procedimentos e instruções de trabalho, de acordo com 
o que se mostre necessário e com os controlos operacionais previstos nas certifi-
cações (qualidades, ambiente, segurança informática, etc.);

c) A utilização de equipamento adequado para cada atividade na realização do 
produto;

d) A implementação de atividades de monitorização e medição utilizando os dis-
positivos de monitorização e medição aprovados;

e) A implementação de atividades de liberação e de entrega.

A produção e o fornecimento do produto encontram-se suportados no PN03 
(moeda e produtos metálicos), PN04 (produtos gráficos), PN07 (produção das 
publicações oficiais), PN08 (marketing e vendas das publicações) e PN09 (edi-
ção de livros).

As monitorizações ambientais, resultantes da atividade produtiva da INCM, são 
realizadas nas condições especificadas e operacionais definidas no PM03.

Todas as fases do processo de realização do produto são controladas qualitativa-
mente de modo a assegurar que são cumpridos os requisitos acordados contra-
tualmente, pelo que a INCM considera esta subcláusula, do referencial normati-
vo da norma de gestão da Qualidade (NP EN ISO 9001), não aplicável. 

A INCM estabelece, nos procedimentos aplicáveis, a metodologia necessária 
para a identificação e rastreabilidade. 

7.5. PRODUÇÃO E 
FORNECIMENTO DO SERVIÇO

7.5.1. CONTROLO 
DA PRODUÇÃO E DO 
FORNECIMENTO DO PRODUTO

7.5.2. VALIDAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE PRODUÇÃO E 
DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO

7.5.3. IDENTIFICAÇÃO E 
RASTREABILIDADE
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Através de uma utilização correta das metodologias descritas nos procedimentos, 
a INCM assegura uma permanente identificação e conhecimento do estado em 
que se encontram os produtos em qualquer que seja o seu estádio de produção.

A documentação gerada encontra-se em dossiers ou ficheiros, devidamente 
identificados, permitindo conhecer, em cada momento, o respetivo estado.

A INCM estabelece, deste modo, um vínculo permanente entre o produto reali-
zado, o serviço prestado e os componentes que intervieram no processo.

A INCM estabelece, no processo PA06 e na IT936, a metodologia e responsabi-
lidades para o controlo da propriedade do cliente, nomeadamente na identifica-
ção, verificação, proteção e salvaguarda. 

Em caso de perda, dano ou qualquer outra inadequação da propriedade do cliente, 
este facto será registado e o cliente informado. 

A INCM estabelece uma metodologia, descrita nos procedimentos aplicáveis, 
para evitar danos nos produtos e componentes utilizados na empresa. Para o 
efeito, encontram-se estabelecidos e aprovados os vários aspetos que podem 
influenciar a sua correta utilização, como, por exemplo, identificação, manusea-
mento, embalagem, armazenamento e proteção.

A INCM estabeleceu metodologias para garantir que os Equipamentos de 
Monitorização e Medição (EMM), utilizados em todas as fases de realização do 
produto e do controlo operacional na área das certificações, se encontram sob 
controlo. 

O processo PA04 estabelece a metodologia para controlo dos equipamentos de 
monitorização e de medição.

7.5.4. PROPRIEDADE 
DO CLIENTE

7.5.5. PRESERVAÇÃO 
DO PRODUTO

7.6. CONTROLO DOS 
EQUIPAMENTOS DE 
MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO
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A INCM define, planeia e implementa atividades de monitorização e medição 
necessárias para assegurar a conformidade dos seus produtos, relativamente aos 
processos estabelecidos, controlando as ações e as operações que possam ter 
impactos ambientais significativos ou riscos de segurança física e informática e 
ou segurança no trabalho aumentando, assim, a eficácia do SIG.

A INCM avalia, de modo contínuo, a satisfação dos seus clientes.

O PA 13 estabelece a metodologia para avaliar e tratar a informação sobre a sa-
tisfação dos clientes.

A INCM estabelece, no processo PG03, a metodologia para planificar e realizar 
auditorias internas com o intuito de verificar se o SIG:

› Está conforme com os requisitos das normas de referência;

› Está implementado e é mantido com eficácia.

Para o efeito, a INCM elabora, anualmente, um Programa de Auditorias que é 
aprovado pelo Coordenador do SIG.

Os resultados das auditorias são transmitidos aos responsáveis das áreas audita-
das e, caso se verifiquem NC ou OM estes devem definir e implementar, o mais 
rápido possível, as ações corretivas / melhorias devendo ser efetuada a avaliação 
da eficácia das mesmas.

O resultado das Auditorias é apresentado no Relatório da Revisão pela Gestão 
com exceção das auditorias internas na área da Segurança e Saúde no Trabalho 
(PSHT02). 

A INCM estabelece, no processo PA 09, a metodologia para planificar e realizar 
auditorias internas para avaliar a eficácia dos processos de gestão de risco, do 
controlo e-governance (económico-financeiro). Os resultados destas auditorias 
são reportados ao Conselho de Administração e demais áreas envolvidas.

8.1. GENERALIDADES

8.2. MONITORIZAÇÃO 
E MEDIÇÃO

8.2.1. SATISFAÇÃO DO CLIENTE

8.2.2. AUDITORIA INTERNA

8.2.2.1. AUDITORIA DO 
SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTÃO

8.2.2.2. AUDITORIA 
INTERNA ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA E FINANCEIRA

8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
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A INCM estabelece e aplica métodos apropriados para a monitorização e medi-
ção dos processos necessários para satisfazer os requisitos dos clientes.

Para esse efeito, estabelece para cada processo indicadores e objetivos, respetiva 
periodicidade de acompanhamento e responsabilidades, de modo a assegurar 
que a aptidão dos processos atinja os resultados planeados.

A INCM estabelece a metodologia para monitorização e medição do produto, 
para as operações que possam ter um impacto ambiental significativo, riscos de 
segurança física, informática e segurança no trabalho, assegurando que estão 
conformes com os requisitos acordados e os objetivos definidos.

Essa metodologia prevê que os serviços ou produtos não passem à etapa se-
guinte sem que tenham sido realizadas as verificações e aprovações previstas no 
plano de inspeções e respetivos ensaios preparados para o efeito.

A INCM mantém os registos das inspeções de modo a comprovar que foram rea-
lizadas todas as fases de verificação e aprovação previstas, que foram satisfeitos 
os critérios de aceitação definidos, bem como que foram cumpridos os requisitos 
legais requeridos nos referenciais normativos do SIG. Caso algo não esteja con-
forme, aplica-se o procedimento PG04.

Os registos identificam, sempre, o responsável pela aprovação do serviço ou pro-
duto e respetivos controlos operacionais.

A INCM estabelece, no seu procedimento PG04, a metodologia para assegurar 
que qualquer produto, serviço e práticas não conformes com os requisitos espe-
cificados no âmbito das certificações é controlado, evitando-se a sua utilização 
ou entrega involuntárias. 

A capacidade de resposta a emergências está descrita no ponto 6.3. do presente 
Manual e encontra-se suportada pelos PSI do edifício da CM e da IN e demais IS.

Este controlo inclui identificação, documentação, avaliação, tratamento e notifi-
cação aos DE.

O processo estabelece as regras, responsabilidades e autoridades para:

› Empreender ações para eliminar a não conformidade detetada;

› Autorizar a sua utilização, liberação ou recuperação;

8.2.3. MONITORIZAÇÃO E 
MEDIÇÃO DOS PROCESSOS

8.2.4. MONITORIZAÇÃO 
E MEDIÇÃO DO PRODUTO

8.3. CONTROLO DE PRODUTO 
NÃO CONFORME E CAPACIDADE 
DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA
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› Empreender ações para minimizar os aspetos ambientais;

› Empreender ações que impeçam a utilização ou aplicação originalmente 
pretendidas.

São mantidos os registos das não conformidades detetadas e das correções a que 
deram origem de acordo com o definido no PG01 e PG02.

No que respeita ao tratamento de não conformidades da área de SHT, a sua des-
crição está definida no PSHT02; em relação aos acidentes estes estão definidos 
no PSHT03.

A INCM recolhe e analisa os dados apropriados para determinar a adequação e a 
eficácia do SIG com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria.

No início de cada ano, o Conselho de Administração acorda com os DE a intro-
dução de dados adicionais de controlo e gestão associados as diversos processos 
do SIG.

A DPC, periodicamente, apresenta ao Conselho de Administração os mapas de 
controlo e/ou gráficos de tendência relativos aos indicadores e objetivos acorda-
dos. Os resultados obtidos são expostos para divulgação.

A INCM define os processos necessários para assegurar a melhoria contínua na 
gestão do SIG através da utilização das políticas e dos objetivos estabelecidos 
pelo Conselho de Administração da INCM, dos resultados das auditorias, da aná-
lise dos dados, das ações corretivas e preventivas e da revisão pela gestão.

A melhoria contínua dos processos está suportada na metodologia PDCA 
(P — Planear, D — Fazer, C — Controlar e A — Atuar).

O processo PA12 tem como objetivo prestar apoio técnico ao CA e demais áreas 
da empresa, realizar e/ou supervisionar toda atividade de apoio e assessoria jurí-
dica, incluindo as áreas da contratação e do contencioso.

O Conselho de Administração da INCM aprova os objetivos, projetos e planos 
de ação. 

8.4. ANÁLISE DE DADOS

8.5. MELHORIA

8.5.1. MELHORIA CONTÍNUA
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A INCM estabelece, no procedimento PG05, a metodologia para a definição e 
implementação de ações corretivas, com o objetivo de eliminar as causas das não 
conformidades e evitar recorrências

O processo define as regras para:

a) Rever as não conformidades (incluindo reclamações de clientes e partes 
interessadas);

b) Determinar as causas das não conformidades;

c) Avaliar a necessidade de ações de modo a evitar recorrências;

d) Determinar e implementar as ações necessárias;

e) Registar os resultados das ações empreendidas;

f) Rever as ações corretivas empreendidas.

As ações corretivas da área de SHT e sua descrição estão definidas no PSHT02.

Os acidentes encontram-se no PSHT03.

A INCM estabelece, no processo PG06, a metodologia para a definição e imple-
mentação de ações preventivas ou oportunidades de melhoria, com o objetivo 
de eliminar as causas de potenciais não conformidades e evitar a sua ocorrência.

O processo define as regras para:

a) Determinar potenciais não conformidades e suas causas;

b) Avaliar a necessidade de ações para prevenir a ocorrência de não conformidades;

c) Determinar e implementar as ações necessárias;

d) Registar os resultados das ações empreendidas;

e) Rever as ações preventivas empreendidas.

8.5.2. AÇÕES CORRETIVAS

8.5.3. AÇÕES PREVENTIVAS E 
OPORTUNIDADES DE MELHORIA
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As ações preventivas e oportunidades da área de SHT encontram-se definidas 
no PSHT02. Relativamente aos acidentes de trabalho, estes estão definidos no 
PSHT03.
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Processo de Negócio Objetivo

PN01 e PN02 Estudar o mercado em busca de novas oportunidades;
Analisar, elaborar e discutir do ponto de vista técnico, comercial e 
financeiro a viabilidade de uma consulta;
Estabelecer contratos com clientes e coordenar a gestão da carteira de 
clientes;
Monitorizar e acompanhar as reclamações dos clientes;

PN03 Produzir os produtos metálicos contratualmente acordados com os 
clientes (externos ou internos), de acordo com os requisitos especificados 
e com a eficácia e eficiência pretendidas.

PN04 Produzir os produtos gráficos, em conformidade com o âmbito da 
certificação, contratualmente acordados com os clientes (externos ou 
internos), em concordância com os requisitos especificados e com a 
eficácia e eficiência pretendidas. 
Conceção e desenvolvimento de pequenas alterações conceptuais dos 
produtos gráficos.

PN05 Planear, conceber e desenvolver novos produtos gráficos. 
Definir as regras para a revisão, verificação e validação das várias fases do 
processo de conceção e desenvolvimento.

PN07 Descrever os processos referentes à operacionalidade das publicações 
oficiais.

PN08 Descrever os processos referentes da comercialização das lojas 
(explicitação do processo de comercialização de produtos INCM e 
de terceiros, ao balcão, à cobrança e a revendedores, e de assinaturas 
das publicações oficiais, bem como explicitar a gestão do processo de 
produção de e-books.

PN09 Descrever os processos referentes à operacionalidade da área Editorial.

PN10 Planear, conceber e desenvolver novos produtos. 
Definir as regras para a revisão, verificação e validação das várias fases do 
processo de conceção e desenvolvimento da moeda e produtos metálicos.

Processo de Gestão Objetivo

PG01 Atualizar, destruir e controlar os documentos de modo a assegurar as 
responsabilidades para o tratamento adequado da documentação e 
regras de acesso das aplicações informáticas do SIG.

PG02 Assegurar a gestão eficaz dos registos, definindo regras para 
identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempos de retenção 
e destruição dos registos do SIG.

PG03 Assegurar a implementação e eficácia do SIG em conformidade com as 
normas, requisitos legais e outros aplicáveis;
Assegurar a realização eficaz das auditorias internas do SIG, desde o seu 
planeamento, realização, documentação e realização dos relatórios das 
respetivas auditorias internas, assim como o acompanhamento dos seus 
resultados.

PG04 Identificar, documentar, tratar e eliminar as não conformidades do 
SIG. Assegurar que o produto que não está conforme com as práticas 
especificadas e ou outros requisitos, seja identificado e controlado, 
evitando a sua utilização ou entrega involuntária e/ou práticas 
inadequadas.

9.1. DESCRIÇÃO  
DOS PROCESSOS

9.1.1. PROCESSOS 
DE NEGÓCIO (PN)

9.1.2. PROCESSOS 
DE GESTÃO (PG)

9. ABORDAGEM POR PROCESSOS
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Processo de Gestão Objetivo

PG05 Definir e implementar eficazmente as ações do SIG de modo a eliminar 
as causas das não conformidades detetadas com o objetivo de evitar 
recorrências.

PG06 Determinar as causas de potenciais não conformidades, tendo em vista 
prevenir a sua ocorrência, assim como definir e implementar eficazmente 
as ações preventivas e as oportunidades de melhoria do SIG.

Nota: Os processos de gestão interagem com todos os outros. 

Processo de Apoio Objetivo

PA01 Estabelecer as metodologias de um SGRH de modo a atrair, manter e 
desenvolver as capacidades dos trabalhadores que trabalham na INCM;
Definir o processo retributivo dos trabalhadores de acordo com as 
disposições legais aplicáveis;
Recrutar e selecionar os trabalhadores de acordo com as necessidades 
dos serviços. Acolher e integrar os novos trabalhadores, de modo a 
assegurar que quem desempenhe trabalho que possa afetar a qualidade 
do produto tenha competência para o mesmo e escolaridade e formação 
adequadas;
Desenvolver as ações formativas em função das necessidades do DE;
Avaliar a satisfação e a eficácia das ações de formação e desenvolver o 
processo de gestão de desempenho com vista à promoção nos termos 
definidos no Acordo de Empresa;
Avaliar e selecionar as ações de formação no âmbito do Plano de 
Formação previamente elaborado de acordo com o levantamento de 
necessidades;
Definir o processo de benefícios sociais onde se inclui as prestações de 
cuidados de saúde, refeitório e apoios sociais.

PA02 Garantir que o produto comprado está conforme com os requisitos de 
compra especificados, assegurando a avaliação e seleção de fornecedores.

PA03 Assegurar e garantir uma manutenção adequada de infraestruturas e 
fabricação de peças e ferramentas para o processo produtivo da INCM.

PA04 Monitorizar e disponibilizar os EMM para proporcionar a evidência da 
conformidade do produto.

PA05 Assegurar e garantir a manutenção adequada de infraestruturas de 
comunicações e informática da INCM.

PA06 Assegurar a conformidade, verificação e preservação do produto 
comprado com os requisitos de compra especificados, assim como a 
verificação e preservação dos produtos finais.

PA07 Garantir a segurança de pessoas e bens em todos os espaços da Empresa. 
Proceder de forma adequada à manutenção de todas as infraestruturas 
de segurança da INCM, mantendo-as em perfeitas condições de 
operacionalidade.

PA08 Garantir o funcionamento eficaz dos sistemas e aplicações informáticas.

PA09 Assegurar a implementação e eficácia das disposições administrativas, 
económica ou financeira, em conformidade com as normas, requisitos 
legais e outros aplicáveis;
Assegurar a realização eficaz das auditorias internas, desde o seu 
planeamento, realização, documentação. Elaboração dos relatórios das 
auditorias, assim como o acompanhamento dos seus resultados.

9.1.3. PROCESSOS 
DE APOIO (PA)
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Processo de Apoio Objetivo

PA10 Descrever e dar a conhecer a metodologia definida pela INCM para 
a Gestão do Risco mediante a identificação das ameaças decorrentes 
da sua atividade, a quantificação da magnitude dos riscos associados, 
permitindo hierarquizar, de modo racional, a prioridade da sua 
eliminação e/ou correção obtendo a adequada gestão dos riscos.

PA11 Participar na definição das linhas estratégicas de negócio da INCM 
de forma sustentável, apoiar o desenvolvimento de novas linhas de 
negócio e a atividade de marketing e vendas das unidades de negócio, 
zelar pelo património bibliográfico e cultural da empresa e promover a 
sua comunicação e gerir o processo de marketing corporativo. Avaliar a 
satisfação dos clientes.

PA12 Prestar apoio técnico ao CA, e às demais áreas da empresa, realizar e/ou 
supervisionar toda a atividade de apoio e assessoria jurídica, incluindo as 
áreas da contratação e de contencioso.

PA13 Assessorar o Conselho de Administração na definição das linhas 
estratégicas da empresa e dos processos de governance, apoiar todos os 
stakeholders no processo de tomada de decisão, bem como garantir a 
manutenção e evolução do SIG.

Processo de Meio 
Ambiente

Objetivo

PM01 Identificar e avaliar os aspetos ambientais e respetivos impactos 
ambientais causados pelas atividades desenvolvidas pela INCM.

PM02 Identificar a metodologia de acesso — manter e atualizar a informação 
dos requisitos legais aplicáveis — à INCM, relacionados com os aspetos 
ambientais.
Avaliar a conformidade legal dos requisitos legais e outros da área 
ambiental (responsabilidade encontra-se definida nos Perfis de 
Competências).

PM03 Identificar e planear as operações que estão associadas aos aspetos 
ambientais significativos e riscos identificados da INCM, em que seja 
necessário aplicar medidas de controlo.

Nota: As interações de todos os processos encontram-se definidas no ponto 9.2 — Matriz de 
Interações entre Processos, não estando, portanto, descritas nas fichas de processo da restante 
documentação do SIG.

9.1.4. PROCESSOS DE 
MEIO AMBIENTE (PM)
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a) interage com todos os 
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Legenda: 

PN — Processos de Negócio, 
PA — Processos de Apoio, 
PG — Processos de Gestão, 
PM — Processos de Meio Ambiente

9.2. MATRIZ DE INTERAÇÕES 
ENTRE PROCESSOS
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Legenda: 

PN — Processos de Negócio, 
PA — Processos de Apoio, 
PG — Processos de Gestão, 
PM — Processos de Meio Ambiente

9.2. MATRIZ DE INTERAÇÕES 
ENTRE PROCESSOS
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No Anexo II ao presente Manual encontra-se descrito:

1. Descrição das interações entre processos em conformidade com as 
normas;

2. Matriz dos processos da NP EN ISO 9001; NP EN ISO 14001;

3. Matriz de correspondência entre os requisitos da norma NP EN ISO 
9001, NP EN ISO 14001 e NP 4427.
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› Data: 27-07-2011

Capítulo Subcapítulo Número
da Revisão

Motivo

1 Todos 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra

1.1. 1 Inclusão dos Recursos Humanos no âmbito da NP 4427

1.2. 1 Revisão da política dos Sistemas de Certificações da 
INCM

2 Todos 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra

2.2. 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra
Alteração do âmbito de aplicação e inclusão da NP 4427

3 Todos 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra

4 Todos 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra

4.1. 1 Inclusão dos Recursos Humanos no âmbito da NP 4427

5 Todos 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra

5.5. 1 Inclusão do UPO-MGF e UPO-OPO

6 Todos 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra

6.2.2. 1 Alteração dos objetivos de acordo com a NP 4427

7 Todos 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra

Todos 1 Inclusão do UPO-MGF e UPO-OPO

7.3 1 PN04 como resposta à Conceção e Desenvolvimento

7.5.2. 1 Aplicabilidade à INCM do requisito 7.5.2. 

8 Todos 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra

8.2 1 Alteração do nome do PA 09 para Auditoria Interna 
Administrativa Económica e Financeira

9 Todos 1 Alteração do logótipo e do tipo de letra

9.1.1. 1. Inclusão dos Processos de Negócio da UPO-MGF e UPO-
-OPO

9.1.3. 1 Alteração no Processo de Apoio PA01.
Alteração do nome do PA09 para Auditoria Interna 
Administrativa Económica e Financeira

9.2. 1 Alteração da matriz dos processos

9.3 1

9.5.3. 1 Inclusão da Matriz de Correspondência entre Requisitos 
da Norma e os Processos/Procedimentos (NP 4427)

Anexo I -- -- Alteração do logótipo e do tipo de letra

› Data: 13-04-2012

Capítulo Subcapítulo Número 
da Revisão

Motivo

1 Todos 2 Alteração do conteúdo de acordo com o novo acordo 
ortográfico.

2 Todos 2 Alteração do conteúdo de acordo com o novo acordo 
ortográfico.

LISTA DAS REVISÕES DO 
MSIG (SOMENTE APLICÁVEL 
AQUANDO DAS REVISÕES 
DA RESPETIVA EDIÇÃO)

Anexo I
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Capítulo Subcapítulo Número 
da Revisão

Motivo

3 Todos 2 Alteração do conteúdo de acordo com o novo acordo 
ortográfico.

4 Todos 2 Alteração do conteúdo de acordo com o novo acordo 
ortográfico.

5 Todos 2 Alteração do conteúdo de acordo com o novo acordo 
ortográfico.

5.4.1. Alteração dos objetivos estratégicos de 5 para 3 (Crescer; 
Melhorar a eficiência; Afirmar marca).

5.5.3. Inclusão do RGQ 901 — síntese das reuniões semanais 
com entidades externas, no canal de comunicação interna.

6 Todos 2 Alteração do conteúdo de acordo com o novo acordo 
ortográfico.

7 Todos 2 Alteração do conteúdo de acordo com o novo acordo 
ortográfico.

7.3 Inclusão do procedimento SPN09.03 como resposta a 
conceção e desenvolvimento de novos produtos na área 
da edição de livro.

8 Todos 2 Alteração do conteúdo de acordo com o novo acordo 
ortográfico.

8.2.2.1. O programa de auditorias passa a ser aprovado pelo 
Presidente do Conselho de Administração e pelo RAQ.

9 Todos 2 Alteração do conteúdo de acordo com o novo acordo 
ortográfico.

9.1.1.8. Inclui no PN09 a referencia a conceção e 
desenvolvimento dos novos produtos da área editorial.

9.1.3.12 A responsabilidade da avaliação da conformidade legal 
encontra-se descrita no Perfil de Competências. 

9.2. Alteração do PN05 — Conceção e desenvolvimento dos 
produtos gráficos.

Inclusão dos Subprocessos do PN08 e PN09.

9.3. Inclusão da interação dos processos PN05, PN08 e PN09 
com os já existentes no sistema.

› Data: 09-10-2013 

Capítulo Subcapítulo Número  
da Revisão

Motivo

1 Todos 3 Alteração do Conselho de Administração de acordo com 
a DCA n.º 569/2012 de 27-09-2012.

1.4.1. 3 Inclusão na política da Qualidade «cumprimento de 
cumprir os requisitos legais e outros aplicáveis»

1.4.2. 3 Alteração da Política de Recursos Humanos.

1.4.3. 3 Retirado o 2.º paragrafo da Política da Segurança.
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Capítulo Subcapítulo Número  
da Revisão

Motivo

2 Todos 3 Alteração de todo o conteúdo tendo em conta a criação 
da estrutura do QEL (DCA n.º 235/2012).

2.4.1. 3 Retirada a particularidade da documentação escrita e com 
o tipo de letra Morgan Sncn Living não estar abrangida 
pelas atuais certificações.

2.4.3. 3 Alteração do server cm para o server.share.

3 3.2. 3 Alteração do texto do «Resumo Histórico.»

3.3. 3 Alteração do organograma geral da INCM.

3.3.2. 3 Alteração do quadro de acordo com o novo organograma.

4 Todos 3 Alteração do conteúdo tendo em conta a reestruturação 
da INCM.

5 Todos 3 Alteração de todo o conteúdo tendo em conta a criação/
reestruturação da INCM.

6 Todos 3 Alteração do conteúdo tendo em conta a reestruturação 
da INCM.

7 Todos 3 Alteração do conteúdo tendo em conta a reestruturação 
da INCM

7.2.1. e 7.2.3. 3 Inclusão do PN08 — Lojas.

7.4.3. 3 Alteração da sigla LCQ para LAB.

7.5.1. 3 Inclusão do PN08 — Lojas.

8 Todos 3 Alteração do conteúdo tendo em conta a reestruturação 
da INCM.

9 9.1.1.1. 3 Alteração da denominação do PN01 para 
PN01 — Comercialização (UGF). Retirada a menção à 
comercialização de produtos e serviços nas lojas.

9.1.1.5. 3 Retirada a menção aos contratos de assinaturas.

9.1.1.7. 3 Anulado o PN06. Alteração da denominação 
PN07 — Publicações Oficiais, PN08 — Lojas e 
PN09 — Edição de Livros.

9.1.1.8. 3 Inclusão do e-book no processo PN08 — Lojas.

9.2. 3 Alteração de todo o conteúdo tendo em conta a criação/
reestruturação da INCM.

9.3. 3 Alteração da Matriz devido à criação da UPB.

9.5. 3 Alteração do conteúdo tendo em conta a reestruturação 
da INCM.

9.5.1. 3 Alteração da aplicação Gesqualidade por SAP-QM.

› Data: 29-09-2014

Capítulo Subcapítulo Número  
da Revisão

Motivo

1 1.1 4 Alteração do nome e assinatura do Presidente do 
Conselho de Administração.

1.4.3 4 Inclusão de 2 frases na política do DRH.

1.4.4 4 Alteração do nome e assinatura do Presidente do 
Conselho de Administração.
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Capítulo Subcapítulo Número  
da Revisão

Motivo

5 5.6.3 4 Retirada de 2 saídas da revisão pela Gestão — aprovação 
do processo de planeamento e aprovação do programa de 
auditorias.

9 9.1.3.11 4 Inclusão do PA12 — Gabinete Jurídico.

9.2 4

9.3 4

9.4.1 4

› Data: 09-04-2015

Capítulo Subcapítulo Número  
da Revisão

Motivo

1 a 9
e Anexos

Todos 5 Alteração de todo o documento de acordo com a nova 
estrutura orgânica da INCM.
Alteração da denominação do Manual dos Sistemas 
das Certificações para Manual do Sistema Integrado de 
Gestão.
Alteração da estrutura funcional do Sistema Integrado de 
Gestão.
Criação do Processo de Apoio PA13 — Planeamento e 
Controlo de Gestão.
Criação do anexo ii ao Manual do Sistema Integrado de 
Gestão.
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Número Processos Descrição

1 PN01 —› PA02
PN02 —› PA02

Pedidos de compra.
Colaboração na seleção e avaliação de fornecedores.

PA02 —› PN01
PA02 —› PN02

Aquisição do produto de acordo com a especificação.

2 PN02 —› PN03 Plano Comercial.
Pedidos de Clientes.

PN02—› PN 10 Requisitos do produto, legais e do pedido do cliente.

PN03 —› PN02 Produção e informação da disponibilização dos produtos.
Informação para orçamentos.

3 PN01—› PN05 Requisitos do produto, legais e do pedido do cliente.

PN05 —›PN01 Especificações do Produto e embalagem, quando aplicável.
Planeamento dos novos produtos.

4 TP —› PA01 Necessidade / Pedido de recursos (recrutamento).
Necessidade (s) de formação.
Resultado da avaliação da eficácia das ações de formação.
Avaliação de desempenho.
Necessidade (s) dos benefícios sociais

PA01 —› TP Processo retributivo aos colaboradores.
Disponibilização de colaboradores (resultante do recrutamento).
Plano anual de formação.
Disponibilização das ações de formação planeadas.
Benefícios sociais (resultados dos benefícios sociais existentes nas 
empresas)

5 PN05 —› PA02 Especificações de produto, equipamento, EIMES quando aplicável.

PA02 —› PN05 Informação de disponibilização de produtos e respetivos custos e 
prazos.
Identificação de novos fornecedores, caso aplicável.

6 PN10 —› PN03 Especificação de produto.

PN03 —› PN10 Realização de protótipos e respetivos ensaios.

7 PA02 —› TP Aquisição de matérias-primas, matérias subsidiárias e serviços em 
conformidade com necessidades e especificações.

TP —› PA02 Requisições de matérias-primas, matérias subsidiárias e serviços.
Colaboração na seleção e avaliação de fornecedores.

8 PA03 —› PN03
PA03 —› PN04
PA03 —› PA06

Disponibilização e manutenção de equipamento de produção, 
instalações e viaturas operacionais e eventual fabricação de peças.

PN03 —› PA03
PN04 —› PA03
PA06 —› PA03

Pedidos de manutenção corretiva.
Disponibilização dos equipamentos de produção, instalações e 
viaturas para manutenção.
Preventiva e corretiva e fabricação de peças.

9 PA04 —› PA03
PA04 —› PA06
PA04 —› PN01
PA04 —› PN02
PA04 —› PN03
PA04 —› PN04
PA04 —› PN05
PA04 —› PN09

Disponibilização do EIME etiquetado, com o respetivo estado. 

Anexo II

1. Descrição das interações entre processos  
em conformidade com as normas
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Número Processos Descrição

PA03 —› PA04
PA06 —› PA04
PN01 —› PA04
PN02 —› PA04
PN03 —› PA04
PN04 —› PA04
PN05 —› PA04
PN09 —› PA04

Disponibilização dos EIME para calibração/verificação.

10 PA04 —› PA02 Pedido de compra de novos EIMES e pedidos de calibração/verificação.

PA02 —› PA04 Disponibilização do novo EIME ou EIMES calibrados/verificados.

11 PA03 —› PA02 Pedidos de compra de componentes e serviços.

PA02 —› PA03 Disponibilização de componentes e serviços.

12 PG01 —› TP Disponibilização de todos os documentos controlados.

TP —› PG01 Pedido de novos documentos/alterações para disponibilização de 
modo controlado.

13 PG02 —› TP Disponibilização das regras a aplicar aos registos da Qualidade, 
Ambiente e SHT.

TP —› PG02 Registos controlados.

14 PG03 —› TP Avaliação da adequabilidade e eficácia dos processos de Qualidade 
e Ambiente. 

TP —› PG03 Disponibilização de documentação e registos de Qualidade e 
Ambiente.

15 PG04 —› TP Não conformidade tratada.

TP —› PG04 Não conformidade.

16 PG05 —› TP Ações corretivas implantadas e eficazes.

TP —› PG05 Não conformidades.

17 PG06 —› TP Ações preventivas e oportunidades de melhoria implementadas e 
eficazes.

TP —› PG06 Potenciais não conformidades e oportunidades de melhoria.

18 PN04 —›PN01 Informação para orçamentos.
Produção e informação da disponibilização dos produtos.

PN01—› PN04 Plano comercial.
Pedidos de clientes (trabalhos por encomenda).

19 PN05 —› PN04 Especificação de produto.

PN04 —› PN05 Realização de DEMOS/provas.

20 PA05 —› TP Disponibilização de infraestruturas de informáticas, de comunicação 
e acessos informáticos.

TP —› PA05 Pedidos de helpdesk.

21 PA06 —› PA02 Verificação do produto comprado em conformidade com os 
requisitos de compra.
Colaboração na seleção e avaliação de fornecedores.

PA02 —› PA06 Aquisição do produto comprado de acordo com as especificações.

22 PA06 —› PN01
PA06 —› PN02
PA06 —› PN03
PA06 —› PN04
PA06 —› PN05
PA06 —› PN08
PA06 —› PN09

Preservação e disponibilização do produto comprado com o estado 
de inspeção.
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Número Processos Descrição

PN01 —› PA06
PN02 —› PA06
PN03 —› PA06
PN04 —› PA06
PN05 —› PA06
PN08 —› PA06

Entrega de produto final para armazém e entrega de produto 
conforme a clientes internos e externos.

23 PA07 —› TP Segurança física das instalações e manutenção de telefones fixos.

TP —› PA07 Pedidos de manutenção.
Disponibilização de acessos físicos.

24 PA08 —› TP Aplicações e equipamentos informáticos e de comunicações de 
acordo com os protocolos de segurança informática.

TP —› PA08 Adequado funcionamento dos equipamentos e aplicações de acordo 
com as regras de segurança informática.

25 PA09 —› TP Plano de atividades, pedidos da administração, relatórios auditorias 
anteriores, informações financeira e operacional, operações, ativos 
da empresa, leis regulamentos e contratos, sistemas de informação.

TP —› PA09 Relatórios das auditorias efetuadas.

26 PA10 —› TP Identificação das ameaças e avaliação dos riscos.

TP —› PA10 Disponibilização de documentação e registos referentes à 
identificação das ameaças e avaliação dos riscos.

27 PM01—›TP Identificação e avaliação dos aspetos ambientais.

TP—›PM01 Disponibilização de elementos para a identificação e avaliação dos 
aspetos ambientais.

28 PM02 —› TP Requisitos legais e outros.
Aspetos/impactes ambientais.
Perigos/riscos de segurança, higiene no trabalho significativos.

TP —› PM02 Legislação e outros requisitos de ambiente e SHT, atualizados e os 
respetivos requisitos aplicáveis à INCM, S. A. 

29 PM03 —› TP Requisitos legais e outros.
Aspetos ambientais significativos.
Riscos identificados significativos.
Equipamentos industriais, instalações e outros equipamentos, 
matérias-primas.

TP —› PM03 Relatório para entidades oficiais.
Encaminhamento dos resíduos para destino adequado.
Atribuição de fardas e EPI’S.
Avaliação de ruído.

• Relatório SHT (RGQ 311).
• Fichas individuais de exposição ao ruído.

Metodologia de realização de exames médicos.
Ficha de aptidão.

30 PHST01 —› TP Identificação de perigo e avaliação de risco/«Plano anual de 
prevenção de riscos».

TP —› PHST01 Disponibilização de elementos para a identificação de perigos.

31 PHST02 —› TP Avaliação da adequabilidade e eficácia dos processos de SHT.

TP—› PHST02 Disponibilização de documentação e registos de SHT.

32 PHST03 —› TP Incidentes e acidentes tratados.

TP —› PHST03 Incidentes e acidentes.
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Número Processos Descrição

33 PN08 —› PN04 Expedição de produtos gráficos para as lojas.

PN04 —› PN08 Produtos gráficos fornecidos.

34 PN 10 —› PN02 Especificação de produto.

PN02 —› PN 10 Especificações do produto e embalagem, quando aplicável.
Planeamento dos novos produtos.

35 PN08 —› PN07 Pedido de cliente para assinatura das publicações oficiais.

PN07 —› PN08 Informações dos dados para proceder ao pedido do cliente da loja.

36 PN09 —› PN04 Fornece dados para a impressão de edições de livro.

PN04 —› PN09 Impressão dos livros.

37 PN08 —› PN09 Pedido de livro do cliente na loja.

PN09 —› PN08 Fornecimento do livro.

38 TP —› PA11 Contactos com parceiros.
Pedidos das áreas de marketing das UN.
Pedidos de códigos e alterações em SAP das UN.
Documentação entregue pelos serviços da INCM.
Produtos gráficos entregues para arquivo.

PA11 —›TP Relatórios, comunicações de serviço, propostas de novos produtos 
e serviços, trabalhos do SCI, atas do CDNP, relatórios anuais de 
satisfação de clientes, instrumentos de descrição documental/ 
/inventários (arquivo histórico e arquivo corrente), catálogo  
de obras (biblioteca).

39 TP —› PA12 Pedidos de assessoria jurídica em geral.
Pedidos de informações.
Pedidos de pareceres.
Pedidos de elaboração de peças de procedimentos de contratação.
Pedidos de elaboração de contratos.
Instrução de inquéritos e processos disciplinares.
Processos pré-contencioso e contencioso.

PA12 —› TP Apoio jurídico, pareceres, informações, relatórios, peças de 
procedimentos, contratos, peças pré-contencioso e contencioso.

40 TP —› PA13 Plano de Atividades e Negócio.
Pedidos de informações de clientes.
Pedidos de consultas de clientes.

PA13 —› TP Plano Estratégico da INCM.
Relatórios.

TP — Todos os processos.
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› Unidades de Negócio

MACROPROCESSOS DAS UNIDADES DE NEGÓCIO

Administrador responsável pelo 
Macroprocesso

Processo 
de Negócio

Gestor do Processo Subprocesso/instruções de trabalho
Outros documentos

Macroprocesso dos 
produtos gráficos

Presidente do CA 
(DCM)
Administrador do 
pelouro da (UGF)

PN 01 Diretor da DCM SPN 01.01 Planeamento comercial.

SPN 01.02 Preparação e planeamento 
operacional.

SPN 01.03* Promoção e vendas.

PN 04 Diretor da UGF SPN 04.01 Planeamento.

SPN 04.02 Pré-impressão.

SPN 04.03* Produção de produtos gráficos.

PN 05 Diretores da DCM e da UGF SPN05.01 Conceção e desenvolvimento 
dos produtos gráficos.

Macroprocesso dos 
produtos de moeda e 
produtos metálicos

Administrador do 
pelouro da UMD

PN 02 Diretor da DCM SPN 02.01 Planeamento comercial.

SPN 02.02 Vendas.

PN 03 Diretor da UMD SPN 03.01 Planeamento.

SPN 03.02* Preparação.

SPN 03.03* Fabricação.

PN10 Diretor da UMD SPN 10.01 Moeda e produtos metálicos.

Macroprocesso da 
UPB

Presidente do CA PN 07 Diretor da UPB SPN 07.01 Diário da República, I série.

SPN 07.02* Diário da República, II série.

SPN 07.03 Autenticação de versões impressas.

SPN 07.04 Acórdãos.

SPN 07.05 Receção de atos.

SPN 07.06 Assinaturas.

PN 09 SPN 09.01* Edição.

Macroprocesso das 
lojas

Presidente do CA PN 08 Diretor da DCM SPN 08.02* Lojas.

› Processos de Gestão

PROCESSOS DE GESTÃO

Administrador 
responsável

Processo 
de Gestão

Gestor do Processo Subprocesso/instruções de trabalho
Outros documentos

Administrador do 
pelouro da DPC

PG01 Diretor da DPC -----

PG02 Diretor da DPC -----

PG03 Diretor da DPC -----

PG04 Diretor da DPC -----

PG05 Diretor da DPC -----

PG06 Diretor da DPC -----

2. Matriz dos processos da NP EN ISO 9001;  
NP EN ISO 14001
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› Processos de Apoio

PROCESSOS DE APOIO

Administrador 
responsável

Processo  
de Apoio

Gestor do Processo Subprocesso/instruções de trabalho
Outros documentos

Administrador do 
pelouro da DRH

PA01 Diretor da DRH SPA 01.01.* Administrativo.

SPA 01.02* Desenvolvimento.

SPA 01.03* Benefícios sociais.

Administrador do 
pelouro da DCP

PA02 Diretor da DCP SPA 02.01 Seleção de fornecedores.

SPA 02.02 Procedimentos de compra.

SPA 02.03 Avaliação de fornecedores.

Administrador do 
pelouro da DEL

PA03 Diretor da DEL SPA 03.01* Manutenção preventiva.

SPA 03.02* Manutenção corretiva.

SPA 03.03 Instalação e reinstalação de equipamento.

SPA 03.04* Fabricação de peças e ferramentas.

SPA 03.05 Armazenagem de materiais.

SPA 03.06 Projetos e obras (Ordens 600 — 
Investimentos)

Administrador do 
pelouro da DEL

PA04 Diretor da DEL -----

Administrador do 
pelouro da DSI 

PA05 Diretor da DSI -----

PA08

PA 10 Comité do Risco -----

Presidente do CA PA06 Diretor da DFI SPA 06.01 Preservação e verificação do produto 
comprado.

SPA 06.02 Preservação e verificação do produto final.

Presidente do CA PA07 Diretor da DSA SPA 07.01 Manutenção corretiva de infraestruturas de 
segurança física.

Presidente do CA PA09 Diretor da DAI -----

Administrador do 
pelouro do DCM

PA11 Diretor da DCM -----

Administrador do 
pelouro do DJU

PA12 Diretor da DJU -----
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PROCESSOS DE APOIO

Administrador 
responsável

Processo  
de Apoio

Gestor do Processo Subprocesso/instruções de trabalho
Outros documentos

Administrador do 
pelouro do DPC

PA12 Diretor da DPC -----

PROCESSOS DE MEIO AMBIENTE

Administrador responsável Processo de Apoio Responsável/Gestor 
pelo processo de apoio

Subprocesso/instruções de trabalho
Outros documentos

Administrador do pelouro da DPC PM01 Diretor da DPC -----

PM02 Diretor da DPC -----

Presidente do CA PM03 Diretor da DSA SPM 03.01 Gestão de efluentes gasosos.

SPM 03.02 Gestão de efluentes líquidos.

SPM 03.03 Gestão de resíduos.

* Subprocessos que são constituídos pelo somatório de diversas atividades, tendo em consideração a extensão 
e complexidade dos mesmos.
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REQUISITOS DA NP EN ISO 9001 PROCESSO

4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1 REQUISITOS GERAIS --------

4.2 REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO --------

4.2.1 GENERALIDADES --------

4.2.2 MANUAL DA QUALIDADE --------

4.2.3 CONTROLO DOS DOCUMENTOS PG01

4.2.4 CONTROLO DOS REGISTOS PG02

5 RESPONSABILIDADE DA GESTÃO

5.1 COMPROMETIMENTO DA GESTÃO

5.2 FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE PN01; PN02; PN07; PN08

5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE --------

5.4 PLANEAMENTO PA13

5.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE PA13

5.4.2 PLANEAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE

PA13

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO

5.5.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE --------

5.5.2 REPRESENTANTE DA GESTÃO --------

5.5.3 COMUNICAÇÃO INTERNA --------

5.6 REVISÃO PELA GESTÃO --------

5.6.1 GENERALIDADES --------

5.6.2 ENTRADA PARA A REVISÃO --------

5.6.3 SAÍDA DA REVISÃO --------

6 GESTÃO DE RECURSOS

6.1 PROVISÃO DE RECURSOS --------

6.2 RECURSOS HUMANOS PA01 — Recursos Humanos.

6.2.1 GENERALIDADES 

6.2.2 COMPETÊNCIA, CONSCIENCIALIZAÇÃO E 
FORMAÇÃO

6.3 INFRAESTRUTURAS PA03 — Manutenção 
de infra-estruturas e 
fabricação de peças.

PA05 — Manutenção dos 
sistemas informáticos e de 
comunicação.

PA07 — Segurança física.

PA08 — Regras de 
segurança informática.

6.4 AMBIENTE DE TRABALHO --------

7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.1 PLANEAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS COM O CLIENTE

7.2.1 DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS 
COM O PRODUTO

PN01; PN02; PN07; PN08

3. Matriz de correspondência entre os requisitos 
da norma NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e NP 4427.
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REQUISITOS DA NP EN ISO 9001 PROCESSO

7.2.2 REVISÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS COM O 
PRODUTO

PN01; PN02; PN07; PN08

7.2.3 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE PN01; PN02; PN07; PN08

7.3. CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO

7.3.1 PLANEAMENTO DA CONCEÇÃO E DO 
DESENVOLVIMENTO

PN04; PN05; PN 10

7.3.2 ENTRADAS PARA CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO

7.3.3 SAÍDAS DA CONCEÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO

7.3.4 REVISÃO DA CONCEÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO

7.3.5 VERIFICAÇÃO DA CONCEÇÃO E DO 
DESENVOLVIMENTO

7.3.6 VALIDAÇÃO DA CONCEÇÃO E DO 
DESENVOLVIMENTO

7.3.7 CONTROLO DE ALTERAÇÕES NA CONCEÇÃO E NO 
DESENVOLVIMENTO

7.4 COMPRAS

7.4.1 PROCESSO DE COMPRA PA01; PA02; PA12

7.4.2 INFORMAÇÃO DE COMPRA PA02 — Compras.

7.4.3 VERIFICAÇÃO DO PRODUTO COMPRADO PA06 — Logística.

7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DO SERVIÇO

7.5.1 CONTROLO DA PRODUÇÃO E DO FORNECIMENTO 
DO SERVIÇO

PN02; PN03; PN04; PN07; 
PN08; PN09

7.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E DE 
FORNECIMENTO DO SERVIÇO

7.5.3 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE Vários processos.

7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE PA06; PN04; PN07; PN09

7.5.5 PRESERVAÇÃO DO PRODUTO PA06; PN03; PN 04; PN09

7.6 CONTROLO DOS DISPOSITIVOS DE 
MONITORIZAÇÃO E DE MEDIÇÃO

PA04

8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1 GENERALIDADES

8.2 MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO

8.2.1 SATISFAÇÃO DO CLIENTE PN02; PN07; PN08; PA11

8.2.2 AUDITORIA INTERNA PG03; PA09

8.2.3 MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS PROCESSOS A todos os processos 
aplicáveis.

8.2.4 MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO DO PRODUTO PN03; PA06; PN04; PN01; 
PN02; PN08; PN09

8.3 CONTROLO DO PRODUTO NÃO CONFORME PG 04

8.4 ANÁLISE DE DADOS A todos os processos 
aplicáveis.

8.5 MELHORIA

8.5.1 MELHORIA CONTÍNUA

8.5.2 AÇÕES CORRETIVAS PG05

8.5.3 AÇÕES PREVENTIVAS PG06
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REQUISITOS DA NORMA NP EN ISO 14001 PROCESSO SUBPROCESSOS OUTROS 
DOCUMENTOS

REQUISITO 
NP EN ISO 
9001

4 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

4.1 REQUISITOS GERAIS -------- -------- MSIG 4.1

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL -------- -------- MSIG 5.1               
5.3           
8.5.1

4.3.1 ASPETOS AMBIENTAIS PM01 ------- ------- 5.2            
7.2.1           
7.2.2

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS 
REQUISITOS

PM02
PA 12 

------- ------- 5.2
7.2.1

4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMA (S) ------- ------- Processo de 
Planeamento

5.4.1          
5.4.2          
8.5.1

4.4.1 RECURSOS, ATRIBUIÇÕES, 
RESPONSABILIDADES E 
AUTORIDADE

PA 01 ------- MSIG 5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3

4.4.2 COMPETÊNCIA, FORMAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO

PA 01 ------- ------- 6.2.1          
6.2.2

4.4.3 COMUNICAÇÃO ------- ------- MSIG 5.5.3         
7.2.3

4.4.4 DOCUMENTAÇÃO ------- ------- MSIG 4.2.1

4.4.5 CONTROLO DE DOCUMENTOS PG01 ------- ------- 4.2.3

4.4.6 CONTROLO OPERACIONAL PM03 
PA02
PA03 

SPM 03.01 
SPM 03.02 
SPM03.03 

Legislação
Planos de 
monitorização

7.1
7.2.1         
7.2.2          
7.3.1
7.3.2         
7.3.3         
7.3.4         
7.3.5
7.3.6         
7.3.7          
7.4.1         
7.4.2          
7.4.3         
7.5.1
7.5.2
7.5.5

4.4.7 PREPARAÇÃO E CAPACIDADE DE 
RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

PSI do edifício da Imprensa 
Nacional, PSI do edifício da 
Casa da Moeda e IS 03 regras de 
atuação em caso de emergência 
nas lojas, IS04 — regras de 
atuação do Contrastaria do 
Porto e Posto de Gondomar e 
IS 05 — regras de atuação do 
Armazém de Sacavém.

------- ------- 8.3
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REQUISITOS DA NORMA NP EN ISO 14001 PROCESSO SUBPROCESSOS OUTROS 
DOCUMENTOS

REQUISITO 
NP EN ISO 
9001

4.5.1 MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO PM03 SPM 03.01 
SPM 03.02 
SPM03.03

------- 7.6
8.1             
8.2.3
8.2.4
8.4

4.5.2 AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PM02 ------- ------- 8.2.3         
8.2.4

4.5.3 NÃO CONFORMIDADES, 
AÇÕES CORRETIVAS E AÇÕES 
PREVENTIVAS

PG04 
PG05 
PG06 

------- Aplicação SAP-
-QM

8.3
8.4           
8.5.2         
8.5.3

4.5.4 CONTROLO DOS REGISTOS PG02 — Controlo de registos ------- ------- 4.2.4

4.5.5 AUDITORIA INTERNA PG03 ------- Programa de 
auditorias 
Aplicação SAP-
-QM

8.2.2

4.6 REVISÃO PELA GESTÃO ------- ------- MSIG 5.1
5.6           
5.6.1         
5.6.2         
5.6.3         
8.5.1

REQUISITOS DA NP 4427 PROCESSO SUBPROCESSOS OUTROS 
DOCUMENTOS

REQUISITO 
NP EN ISO 
9001

4 SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

4.1 REQUISITOS GERAIS ------- ------- MSIG 4.1
5.5            
5.5.1

4.2 REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO ------- ------- MSIG 4.2.1.

4.2.1. MANUAL DE RECURSOS HUMANOS ------- ------- MRH 6.2.

4.2.2. CONTROLO DOS DOCUMENTOS E DADOS PG01 ------- ------- 4.2.3.

4.2.3. CONTROLO DOS REGISTOS PG02 ------- ------- 4.2.4.

5.1. COMPROMETIMENTO DA GESTÃO ------- ------- MSIG 5.1.

5.2 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS ------- ------- MSIG 5.3.
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REQUISITOS DA NP 4427 PROCESSO SUBPROCESSOS OUTROS 
DOCUMENTOS

REQUISITO 
NP EN ISO 
9001

5.3 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E 
COMUNICAÇÃO

------- ------- MSIG 5.5

5.3.1. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE ------- ------- MSIG 5.5.1.

5.3.2. REPRESENTANTE DA GESTÃO ------- ------- MSIG 5.5.2.

5.3.3. COMUNICAÇÃO INTERNA ------- ------- MSIG 5.5.3.

5.4 REVISÃO PELA GESTÃO ------- ------- MSIG 5.6.

5.4.1. ENTRADA PARA A GESTÃO ------- ------- MSIG 5.6.1.

5.4.2. SAÍDA DA REVISÃO ------- ------- MSIG 5.6.2.

6.1. PLANEAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS ------- ------- MSIG 5.4.

6.2. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

------- ------- MSIG 5.4.2.

6.3. OBJETIVOS ------- ------- Processo de 
planeamento

5.4.1.

6.4. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS PA01 ------- ------- 5.2            
7.2.1

6.5. COMPENSAÇÕES PA01 ASPA 01.01.01 ------- 62.

6.6. SANÇÕES PA01
PA12 

ASPA 01.01.02 ------- 62.

7.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA ------- ------- Aplicação SAP 6.2.

7.2. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS

PA01 ASPA 01.02.01 ------- 62.

7.3. ADMISSÃO PA01 ASPA 01.02.01 ------- 62.

7.4. ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO PA01 ASPA 01.02.02 ------- 62.

7.5. COMPORTAMENTOS PA01 ASPA 01.01.02 ------- 62.

7.6. DESENVOLVIMENTO PA01 ------- ------- 6.2.

7.6.1. FORMAÇÃO PA01 ASPA 01.02.03 ------- 62.
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REQUISITOS DA NP 4427 PROCESSO SUBPROCESSOS OUTROS 
DOCUMENTOS

REQUISITO 
NP EN ISO 
9001

7.6.2. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS PA01 ------- MRH 6.2.

7.6.3. CARREIRAS PA01 ASPA 01.02.04 ------- 62.

7.7. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PA01 ASPA 01.03.01 
ASPA 01.03.03 

------- 62.

8.1. MEDIÇÃO PA01 ------- MRH 8.2.

8.1.1. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PA01 ------- MRH 8.2.1.

8.1.2. SATISFAÇÃO INTERNA PA01 ------- MRH 8.2.1.

8.1.3. AUDITORIAS INTERNAS PG03 ------- Programa de 
auditorias
Aplicação SAP-QM

8.2.2.

8.2. CONTROLO DE PRÁTICAS NÃO CONFORMES PG04 ------- Aplicação SAP-QM 8.3.

8.3. ANÁLISE DE DADOS PA01 ------- ------- 8.4.

8.4. MELHORIAS PA01 ------- ------- 8.4.

8.4.1. MELHORIA CONTÍNUA PA01 ------- ------- 8.4.

8.4.2. AÇÕES CORRETIVAS PG05 ------- Aplicação SAP-QM 8.5.2.

8.4.3. AÇÕES PREVENTIVAS PG06 ------- Aplicação SAP-QM 8.5.3.
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