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Sobre o relatório

Com o propósito de dar a conhecer a todas as partes interessadas o que tem feito
em prol do desenvolvimento sustentável, a Imprensa Nacional–Casa da Moeda
(INCM), sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos elabora este
ano o seu 3.º relatório de sustentabilidade.

ÂMbito

Este documento refere-se à totalidade da actividade desenvolvida pela INCM
durante o ano de 2010. Não inclui informações referentes a empresas participadas.
O 2.º relatório de sustentabilidade foi publicado em Agosto de 2010, respeitando
o ciclo de relato anual.

Alterações Significativas

As alterações relevantes ocorridas no período a que se reporta este relatório, bem
como as formas de medição dos dados apresentados, são identificadas ao longo
do documento, junto ao tema em causa.

Metodologia

Para a elaboração do documento foram seguidas as mais recentes directrizes G3.1
da Global Reporting Initiative (GRI), no nível A, bem como os contributos resultantes do processo regular de escuta das partes interessadas que adiante detalharemos. O índice referente aos indicadores da GRI encontra-se no final deste relatório e identifica o cumprimento dos requisitos que o nível exige, relativamente
ao perfil e indicadores de desempenho.
Ao longo deste documento o leitor será remetido para outras publicações da
INCM disponibilizadas no site www.incm.pt. Esta opção visa ir ao encontro de
uma das preocupações manifestadas pelas partes interessadas, ao pretenderem
um relatório mais conciso.

Contactos

Qualquer questão ou sugestão sobre este documento deverá ser remetida para:
Comité de Sustentabilidade
Avenida de António José de Almeida
1000-042 Lisboa
Telefone: 217810700
E-mail: sustentabilidade@incm.pt
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Mensagem do presidente

A INCM volta a publicar, pelo terceiro ano consecutivo, o seu relatório de sustentabilidade, com o qual procura dar visibilidade às diferentes iniciativas que
integram a sua acção em torno de práticas de gestão e de actividades que levam
em linha de conta a necessidade de assegurar uma gestão rigorosa dos recursos materiais e uma preocupação com as práticas de gestão orientadas para as
pessoas.
O relatório de sustentabilidade de 2010 mostra os progressos que têm sido feitos
nos diversos campos que integram o conceito de sustentabilidade e evidencia as
áreas em que a INCM, uma empresa industrial, está empenhada, de modo a assegurar que a sua actividade não causa dano ao ambiente; as suas relações com as
diferentes partes interessadas são equitativas, as relações humanas, no plano das
relações de trabalho, são saudáveis e asseguram um nível de participação, voz e
informação adequadas; e no que respeita à comunidade INCM se estabelecem
níveis de integração que, assegurado o princípio de igualdade, se traduzem em
relacionamentos humanos equilibrados.
No âmbito deste relatório queremos destacar o facto de a INCM ter desenvolvido,
em 2010, o seu processo de implementação do sistema de gestão de recursos
humanos através da Norma Portuguesa 4427 – Requisitos do Sistema de Gestão
de Recursos Humanos, tendo obtido a sua certificação, através da APCER, no
início de 2011.
Para todos quantos trabalham na INCM este é um grande orgulho. Em primeiro
lugar porque se trata de uma das poucas certificações existentes nesta norma
em Portugal, apesar dos anos que a norma leva de vigência; e em segundo lugar
porque a INCM é, dentro do sector empresarial do Estado, em que se insere, a
primeira empresa de capitais públicos a obter tal certificação.
O reconhecimento de que as políticas de gestão de pessoas adoptadas são validadas para um referencial de gestão tão exigente constitui facto que não podemos
deixar de salientar.
A INCM reforçou, ao longo de 2010, as suas relações com todas as partes interessadas e em particular quero destacar as acções que começaram a ser concretizadas no sentido de reforçar o equilíbrio família-trabalho.
Trata-se de uma área nova, preocupação recente dos paradigmas de gestão, mas
que na INCM tem um longo historial. Estamos hoje mais conscientes de que o
equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal constitui um factor determinante
da saúde organizacional.
Embora tal objectivo possa parecer difícil de alcançar, face às múltiplas restrições
que afectam a gestão e as actividades da empresa, e em particular das empresas
públicas, a melhoria generalizada dos nossos indicadores de desempenho abre
a possibilidade de avançar com novas políticas nesta área. Esperamos, em anos
futuros, ter uma posição de referência nesta área.

INCM imprensa nacional-casa da moeda

página 8

As melhorias alcançadas no modelo de governo da empresa encontraram alicerces no Código de Ética e de Conduta, aprovado e divulgado em 2010, que consolida os esforços em inovação implementados de modo a permitir um melhor
serviço ao cidadão. Também a alteração efectuada em 2010 na marca INCM, bem
como a estratégia de imagem e comunicação que a motivou, foi feita sem perder
de vista o serviço ao cidadão, reflectindo o sentido de modernização e inovação
presente em todas as áreas de actividade da empresa.

Certificações da INCM

A terminar, quero destacar o facto de em 2010 a INCM ter consolidado o leque
das normas em que está certificada, salientando-se ainda, neste âmbito, a acreditação dos seus laboratórios. Uma lista de que estamos muito orgulhosos.
MOEDA, PRODUTOS METÁLICOS,
PRODUTOS GRÁFICOS DE SEGURANÇA
E OUTROS, PUBLICAÇÕES OFICIAiS
E SERVIÇOS NAS LOJAS.

Ver as nossas práticas de gestão validadas por entidades credíveis é um orgulho
para todos na INCM.
Sabemos, assim, que cumprimos a nossa obrigação de ser uma entidade pública
responsável e pioneira nesta área.

Estêvão de Moura
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Missão e valores

Produzir e fornecer bens e serviços essenciais ao bom funcionamento das relações das pessoas e
organizações entre si e com o Estado, que requerem a incorporação de elevados padrões de segurança como garantia da sua autenticidade e fiabilidade.

Cultura empresarial

Desenvolvimento
sustentável

Responsabilidade para
com os colaboradores
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Principais marcos de 2010

Janeiro
Participação na World Money Fair

MAIO
«Uma moeda contra a fome»
̶ INCM apoia o Banco Alimentar
contra a Fome com a emissão de
uma moeda.

MARÇO
Protocolo de Cooperação entre a
Sociedade Portuguesa de Autores
e a Imprensa Nacional-Casa da
Moeda.

Abril
Lançado a edição critica do livro
do Desasocego, Tomos, I e II

INCM patrocina prémio na VI
Bienal Internacional de Medalha
Contemporânea – Seixal.

JULHO
Apresentação da nova marca
INCM.

Agosto
INCM e Multicert criam em Cabo
Verde entidade de certificação
digital.
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Setembro
INCM no Portugal Tecnológico
2010.
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DEZEMBRO
9.ª edição do Prémio Igualdade é
Qualidade: INCM recebe menção
honrosa.
Divulgação do Código de Ética e
de Conduta.

INCM ganha prémio internacional para a embalagem de moeda
mais inovadora.

Auditoria de certificação, pela
APCER, do sistema de gestão de
recursos humanos, com atribuição da respectiva certificação, no
início de 2011.

OUTUBRO
Sistema de qualidade, nos termos
da NP ISO 9001:2008, foi estendido ao negócio das publicações
oficiais.

NOVEMBRO
INCM foi considerada a melhor
empresa de Edição, Informação e
Artes Gráficas em 2009.
INCM vai produzir os novos documentos de identificação de Cabo
Verde.

Lançamento do livro de Alexandre
Herculano « Antologia»

Actividade da INCM
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Actividade da INCM

Actividade gráfica
Principais produtos e serviços
Passaportes
Cartões de identificação
Cartões bancários
Cadernetas bancárias
Valores gráficos
Selos de autenticação e legitimação
Impressos
Hologramas
Livros
Volume de negócios de 2010

¤ 56 796 935

Volume de negócios exportado em 2010

¤ 190 686

É uma das actividades de referência da empresa, dedicada à gráfica em
geral e à produção de documentos de segurança e de identificação, com
segurança física e electrónica, e outros suportes gráficos associados à
garantia de autenticidade, ou que representam valor.
Nesta actividade assumem particular importância os projectos em que tem
vindo a colaborar com o Estado no desenvolvimento, produção e personalização dos novos documentos de identificação, destacando-se o passaporte
electrónico, o cartão de cidadão electrónico, o documento único automóvel,
o título de residência electrónico e o cartão tacógrafo digital.
As competências desenvolvidas pela INCM na gráfica de segurança permitem-lhe também estender o seu mercado ao sector privado. Exemplos
disso são a produção de diplomas diversos, selos postais, vouchers e outros
documentos de segurança, cadernetas e cartões bancários, com chip EMV,
que a INCM fornece.
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Actividade de produção e comercialização
de moeda e produtos metálicos
Principais produtos e serviços
Moeda corrente
Moeda corrente comemorativa
Moeda de colecção
Medalhas
Objectos de arte
Selos brancos, cunhos e sinetes
Volume de negócios de 2010
Volume de negócios exportado em 2010

A cunhagem de moeda corrente para satisfazer as necessidades de circulação
monetária no Estado Português é uma actividade fundamental para a INCM. A
transição para o euro foi um desafio ultrapassado pela empresa com muito sucesso,
tendo sido cumpridos todos os exigentes critérios de qualidade, nas moedas e nos
processos de produção, definidos pela União Europeia. Além da cunhagem de
moeda corrente, a INCM cunha e comercializa séries anuais de moedas de euro e
diversas moedas de colecção comemorativas, satisfazendo a tradição de coleccionismo. A experiência centenária do trabalho de metais é também usada na obtenção de outros produtos metálicos de segurança, como selos brancos e punções de
contrastaria ou de importância cultural como medalhas e objectos fundidos.

¤ 15 088 961
¤ 1 178 084
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Actividade de produção e comercialização
de publicações oficiais
Principais produtos e serviços
Diário da República – papel.
Diário da República – electrónico.
Diário da República – CD/DVD.
Separatas
Outras publicações oficiais
Jornal Oficial da União Europeia e outras publicações europeias
Publicação de actos no Diário da República.
Volume de negócios de 2010
Volume de negócios exportado em 2010

¤ 8 452 392
¤ 16 386

É responsável pela edição do Diário da República, através do qual os cidadãos tomam conhecimento dos actos que regem a vida da sociedade portuguesa. Em Julho de 2006 foi atribuído valor legal à versão electrónica do Diário da República, que é disponibilizada no site
www.dre.pt, gerido pela INCM como serviço público de acesso universal e gratuito. É igualmente responsável pela comercialização de um serviço de valor acrescentado de análise
jurídica dos diplomas publicados. Edita em formato electrónico os acórdãos do Supremo
Tribunal Administrativo, que constituem um apêndice do Diário da República. Colabora
com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social na composição do Boletim do
Trabalho e Emprego. Ainda nesta área de negócio, a INCM é agente de vendas do Serviço
de Publicações da União Europeia, que é responsável pela edição do Jornal Oficial da União
Europeia, e de toda a área editorial da Comissão Europeia, Tribunal de Justiça, Eurostat e
demais agências europeias
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Actividade editorial
Principais produtos e serviços
Livros Edições INCM
Livros Edições INCM/outras editoras
Projectos especiais
Volume de negócios de 2010

¤ 575 910

Volume de negócios exportado em 2010

¤ 17 362

A INCM contribui, através desta actividade, para que o público de língua portuguesa tenha acesso permanente às obras fundamentais da cultura nacional
e a obras clássicas do património universal, tal como estipula a sua missão.
A empresa também publica estudos sobre a cultura portuguesa, a história de
Portugal e trabalhos universitários no domínio das ciências humanas.
A INCM está também especialmente vocacionada para ser o parceiro das instituições públicas na gestão dos seus projectos editoriais.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2010 O valor da segurança

página 19

Actividade das contrastarias
Principais produtos e serviços
Ensaio e marcação
Matrículas e licenças
Ensaios laboratoriais
Volume de negócios de 2010

¤ 1 747 617

É responsável por garantir o toque dos metais preciosos e suas ligas, através da sua verificação legal (permilagem de metal precioso contida numa liga), protegendo o consumidor de
falsificações e outras fraudes e permitindo a concorrência leal entre os diferentes agentes
económicos envolvidos. Esta garantia é dada com a aplicação da marca de contrastaria junto
à marca de responsabilidade de fabricante ou equivalente.
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fIGURA 1
mAPA DAS INSTALAÇÕES DA incm
Outras informações sobre a estrutura operacional da empresa, as
empresas participadas e o seu
capital próprio podem ser consultadas no Relatório e Contas INCM
2010, disponível em www.incm.pt.
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Diálogo com as partes
interessadas
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Diálogo com as partes interessadas

Dado que o planeamento de acções é feito bianualmente, definiu-se que a actualização do mapeamento das partes interessadas e a sua audição/escuta sobre o
tema da sustentabilidade seriam feitas com a mesma periodicidade. As acções
decorrentes das preocupações manifestadas na última auscultação realizada
encontram-se no plano da empresa agora em vigor. A identificação das principais partes interessadas, a descrição do processo da sua identificação e as formas
de consulta, bem como as principais questões e preocupações apontadas no seu
processo de escuta, podem ser consultadas em detalhe no relatório de sustentabilidade INCM de 2009 em www.incm.pt.
A excepção ao processo de escuta bienal das partes interessadas é a auscultação
feita anualmente aos colaboradores da INCM com o propósito de avaliar e identificar as suas expectativas relativamente ao desempenho da empresa em matéria
de sustentabilidade e outros temas de relevância organizacional. Este processo
foi concretizado através de um focus group que decorreu dentro dos mesmos
moldes do que foi feito em anos anteriores e que poderá ser consultado no relatório de sustentabilidade INCM de 2009. Deste focus group, também aproveitado
como elemento motivador para o tema da sustentabilidade, foi possível recolher
inputs para a elaboração do presente relatório.
No relatório de sustentabilidade de 2009, foram definidos objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente documento:
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Assumem-se, para o futuro, os seguintes objectivos e acções:

Medidas

Meta Execução Comentários

Objectivo: Apostar no diálogo permanente com as partes interessadas, integrando
expectativas e prestando contas de forma regular
Redefinir a forma de comunicação do relatório de
sustentabilidade às partes interessadas definidas
como prioritárias

2010

●

Parcialmente
implementado

Implementar a Norma Portuguesa 4469 – Sistema
de Gestão da Responsabilidade Social

2010
2011

●

Adiado

Definir e divulgar o Código de Ética e de Conduta da INCM

2010

●

Concluído

Definir um plano de gestão de risco e de continuidade
de negócios para os processos mais críticos e relevantes

2010
2011

●

Já elaborado para
EMV. Vai ser
implementado

Assumir os valores defendidos pelo Global Compact
das Nações Unidas

2010

●

Concluído
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Assumem-se, para o futuro, os seguintes compromissos:

Compromissos

Meta

Medida: Definir e implementar novos canais de diálogo com clientes e fornecedores
Criar, no novo site, canais de comunicação personalizados para clientes
e fornecedores
Avaliar a viabilidade de colocar online as condições gerais de compra
da INCM para informação aos fornecedores

2011-2012
2011

Comunicar online o sistema de selecção e qualificação de fornecedores
e regras de amostragem

2011-2012

Comunicar online o sistema de avaliação de performance
de fornecedores de materiais

2011-2012

Medida: Definir e implementar novos canais de diálogo com os colaboradores
Disponibilizar na intranet um e-mail para envio de comentários e sugestões

1.º sem. 2011

Comunicar a implementação destas medidas e respectivos objectivos

1.º trim. 2011

Criar contas de e-mail para todos os colaboradores

1.º sem. 2011

Implementar o sistema Employee Self Service

2011

Implementar procedimento para regular as relações com a Comissão de
Trabalhadores

2011

Medida: Melhorar a forma de prestação de contas junto das partes interessadas
Propor uma avaliação externa do RS 2011
Dar feedback a todas as mensagens recebidas de todas as partes interessadas

2.º sem. 2012
2011-2012

Criação de valor
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Criação de valor

Estrutura de governo da empresa

Código de Ética e de Conduta
Em Novembro de 2010, a INCM apresentou o seu Código de Ética e de Conduta
a todas as suas partes interessadas. Este documento reúne os valores e princípios que definem a INCM e que permitem concretizar a sua visão e missão e um
conjunto de regras de carácter prático com vista a orientar a actuação de todos
os trabalhadores e outros colaboradores, enquanto representantes da empresa.
Este Código foi desenvolvido com base nas melhores práticas e recomendações
nacionais e internacionais e incorpora os princípios assumidos pela ONU no
Global Compact e dele constam regras de conduta nos seguintes domínios:
•
•
•
•
•
•
•

Protecção dos direitos humanos;
Liberdade de associação;
Reserva da vida privada;
Combate à corrupção;
Combate a todas as formas de suborno;
Proibição de todas as formas de discriminação;
Preservação da confidencialidade de informação.

O Código de Ética e de Conduta da INCM encontra-se disponível em
www.incm.pt.
Paralelamente, com o propósito de familiarizar os colaboradores com o documento e com os conceitos nele contidos, foi pensada uma acção de formação
designada «Conhecer a INCM», incluída no plano de formação de 2011.
Sistema de Participação de Práticas Indevidas
De suporte ao Código de Ética e de Conduta, foi criado um sistema de comunicação para que os colaboradores, fornecedores, clientes ou outras partes interessadas da empresa possam participar voluntariamente qualquer prática indevida cometida por colaboradores da empresa que contrariam o estabelecido pelo
Código de Ética e de Conduta.
As participações são feitas por escrito e remetidas por carta ou e-mail, dirigidas ao presidente do Comité de Ética, entidade responsável por acolher, instruir, documentar e apresentar ao Comité de Ética as participações para avaliação. Compete-lhe igualmente estabelecer ligação com o reclamante, sempre que
necessário.
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Temporariamente, entre o período que medeia a divulgação, por todos, do Código
de Ética e de Conduta e a entrada em funcionamento do Comité de Ética, as participações serão acolhidas pelo presidente do conselho de administração.
É expressamente proibida qualquer forma de retaliação contra quem participar
práticas indevidas e é-lhe garantido o anonimato se o mesmo for expressamente
solicitado.
Todas as participações de práticas indevidas são tratadas como confidenciais.
Desde a entrada em vigor do Código de Ética e de Conduta até ao final de 2010
não foi feita nenhuma participação.
No decurso de 2010 não se verificaram casos de corrupção nem ocorreram acções
judiciais por concorrência desleal, antitrust ou práticas de monopólio.
Outras informações sobre o organograma da INCM, a gestão do risco, a estrutura de administração e fiscalização, o currículo e a política remuneratória dos
órgãos sociais podem ser consultadas no Relatório e Contas INCM 2010, capítulo
«Governo da sociedade», disponível em www.incm.pt.

Estratégia

Este plano, formulado de acordo com orientações do accionista, e tendo por base
a análise da actividade da empresa e em atenção à sua especificidade e ao contexto, de mercado e institucional, em que se insere, pretende responder aos desafios que se lhe colocam, de forma a garantir o seu desenvolvimento sustentado,
através da melhoria da sua competitividade, da qualidade dos seus produtos e
do serviço aos seus clientes e da capacidade de liderar processos inovadores de
desenvolvimento de novos projectos e novos negócios.
A responsabilidade social empresarial, que engloba, no seu sentido mais lato, a
responsabilidade ambiental, é a contribuição voluntária das empresas para o
desenvolvimento sustentável.
Corresponde, na prática, à integração de actividades sociais e ambientais nas actividades da empresa, assim como na sua interacção com as partes interessadas,
contribuindo para a melhoria da produtividade, da competitividade e da rentabilidade da empresa, tendo em atenção a necessidade de garantir a sua sustentabilidade económico-financeira de forma a acautelar a continuidade da sua actividade
futura, em proveito da sociedade, dos seus trabalhadores e dos seus parceiros.
Esta temática é desenvolvida no plano da sustentabilidade, que, embora formulado em documento autónomo, responde perante as orientações estratégicas da
empresa, constituindo por isso uma das componentes do plano estratégico da
empresa.
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Modelo de governo da sustentabilidade
No último trimestre de 2010 e enquadrado no processo de planeamento transversal a toda a empresa, o Comité de Sustentabilidade propôs o primeiro modelo
coordenado de governo da sustentabilidade, enquadrado com a missão e os valores da INCM.
Este modelo, de aplicação a longo prazo, traduz-se na definição de áreas de intervenção prioritárias, dentro das dimensões económica, social e ambiental, para
as quais será necessário definir objectivos e consequentes medidas de actuação/
compromissos com as partes interessadas a implementar no curto ou médio
prazo, através do processo de planeamento da INCM e respectiva monitorização.
Processo de planeamento
O conselho de administração da empresa estabelece, numa base bienal, um conjunto de objectivos estratégicos, com base na avaliação do contexto económico,
social e ambiental onde a empresa se insere e dela própria, respeitando as orientações do accionista expressas em assembleia geral e considerando as opiniões
das partes interessadas relevantes.
Com base nos objectivos estratégicos, as diferentes unidades de negócio e de
suporte elaboraram os seus planos de negócio e de actividade, de onde resultam
os objectivos operacionais, as acções para colocar em prática esses objectivos e
recursos necessários para as executar.
Dos planos operacionais fazem igualmente parte a identificação e avaliação dos
riscos de actividade.
A monitorização dos objectivos e a avaliação da necessidade de desencadear
medidas correctivas é feita periodicamente pelo Controlo de Gestão e pela própria área.
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Geração de riqueza
(Milhões de euros)
Tabela 1
– Valor económico directo gerado
e distribuído

2008

2009

2010

Valor económico directo gerado

82,1

95,3

93,0

Valor económico directo distribuído:

68,9

76,8

79,8

Gastos com colaboradores

30,8

30,2

26,3

Gastos com fornecedores e outros custos operacionais

30,8

37,8

39,1

Pagamento de dividendos

2,8

2,8

8,0

Custos de financiamento

2,9

1,8

0,5

Pagamentos ao Estado (IRC)

1,5

3,5

5,3

Investimentos na comunidade

0,1

0,8

0,7

13,2

18,5

13,3

Valor económico retido (1-2)

O valor económico directo gerado inclui o valor da indemnização compensatória paga pelo Estado. Em 2010, o valor desta cifrou-se em 5,5 milhões de euros
e resulta do serviço prestado de disponibilização gratuita e universal da versão electrónica do Diário da República e do serviço prestado pela Contrastaria,
abaixo do valor de custo.

Política de compras
ecológicas

Com a adesão voluntária ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), a
INCM passou a poder fazer contratações ao abrigo dos acordos-quadro celebrados pela Autoridade Nacional de Compras Públicas (ANCP), entidade responsável pela sua gestão e, simultaneamente, por fomentar a inclusão de critérios
ecológicos nesses mesmos acordos.
Continuaram activos os contratos feitos pela INCM ao abrigo dos acordos-quadro disponibilizados até ao momento pela ANCP e que continham critérios ecológicos, dos quais se destacam o de consumíveis informáticos e papel de cópia.
Fora do âmbito do SNCP, a empresa realizou um concurso público internacional
para aquisição de energia eléctrica e que incluiu nos critérios de avaliação um
critério ecológico, o qual valorizava positivamente o fornecimento de energia proveniente em maior percentagem de fontes de energia renováveis.
Em 2010 a INCM pagou aos seus fornecedores cerca de 41 milhões de euros, dos
quais 55,1 % se destinaram ao mercado nacional. Não existe formalmente, por
parte da empresa, nenhuma política preferencial relativamente a fornecedores
nacionais, tendo o peso relativo destes diminuído relativamente a 2009 (60,1 %).
Cerca de 1 % das matérias-primas, subsidiárias e de consumo consumidas em
2010 são provenientes de reciclagem.
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Inovação
(Milhares de euros)
Tabela 2
– Despesas em I&D
Despesas de I&D
Nota.- Consideram-se despesas de
I&D as despesas colectadas no período referido relativas a actividades de investigação e desenvolvimento, tais como instrumentos,
equipamento e software, despesas
com pessoal e de funcionamento,
serviços externos neste âmbito,
registo e manutenção de patentes.

2009

2010

490

597

Em 2010 a INCM concluiu o processo de certificação para a personalização de
cartões bancários EMV, pela MasterCard, passando assim a ser, em Portugal, a
única entidade certificada para produzir e personalizar cartões bancários, agora
já com a incorporação de componentes electrónicos.
A INCM dispõe, desde 2010, de um espaço permanente de investigação e desenvolvimento de novos produtos, que conta com a colaboração dos seus quadros
e técnicos mais qualificados, o Comité de Desenvolvimento de Novos Produtos
(CDNP), que vêm estudando e desenvolvendo diferentes projectos, nos seguintes
âmbitos de actuação:
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentos de identificação;
Projectos de inovação de mercado;
Projectos de inovação técnica do produto;
Soluções de informação;
Projectos de inovação técnica;
Documentos de serviços monetários;
Projectos de inovação técnica (e de investigação);
Investigação aplicada.

Em 2010 a INCM estendeu protocolos de cooperação com as homólogas:
•
•
•

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT – Espanha);
Casa da Moeda do Brasil;
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.

Estes protocolos estabelecem as regras e os pressupostos da colaboração entre a
INCM e as suas congéneres, na realização de projectos conjuntos, de concepção
e desenvolvimento de produtos, processos e negócios de interesse para as partes.
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Marca INCM

A assunção de uma visão do que a INCM pretende que venha a ser o seu futuro a
longo prazo despertou a necessidade de revitalizar a marca INCM. Este projecto
foi concretizado em 2010.
A identidade da marca conjuga agora a experiência adquirida ao longo de oito
séculos de actividade e as novas competências tecnológicas recentemente adquiridas, caracterizando-a como uma empresa tecnologicamente inovadora, que privilegia a qualidade dos seus produtos e serviços, prestadora de serviços específicos ao cidadão e com particulares responsabilidades na divulgação da língua
e cultura portuguesas. O que distingue a INCM dos demais é principalmente
a segurança, física e lógica, dos processos e na utilização dos seus produtos e
serviços.
De modo que todas as partes interessadas percebessem esta mudança, também
a sua parte visual sofreu alterações. A passagem a primeiro plano do próprio
nome INCM foi a opção tomada, pretendendo-se, desta forma, manter elementos
essenciais do logótipo anterior, reinterpretando-os no tempo presente e simultaneamente olhar para o futuro que a empresa e a sua designação adquiriram ao
saber modernizar-se e responder aos novos desafios da actualidade.
A este novo logótipo/logomarca aparece agora associado o slogan «O valor da
segurança».
Internamente, foram elaboradas e comunicadas a todos os colaboradores as
regras de utilização da nova marca com o objectivo de garantir uma eficaz execução e manutenção da componente visual da identidade corporativa.
A consulta detalhada da missão, visão e valores da INCM pode ser feita em
www.incm.pt.
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A moeda «O morabitino de D. Sancho II», recebeu, em 2010, o prémio para a
melhor moeda comemorativa portuguesa de 2009, atribuída pelo Fórum dos
Numismatas.
A INCM ganhou o 2.º prémio referente à embalagem mais inovadora, atribuída na
XXVI Mint Directors Conference, realizada em Setembro, em Camberra, Austrália.
A obra «Deus, o homem e a simbólica do real – estudos sobre metafísica contemporânea», de Samuel Dimas, editado pela INCM, recebeu o prémio de investigação da Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa/
Manchete, S. A.
A INCM foi considerada a melhor empresa de Edição, Impressão e Artes Gráficas
em 2009, na iniciativa 500 Melhores Empresas, anualmente organizada pela
revista Exame e divulgada em Novembro de 2010.
Em Dezembro de 2010, a INCM foi galardoada com uma menção honrosa no
Prémio Igualdade é Qualidade, 9.ª edição/2010.
Este prémio, atribuído pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
(CITE) e Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), tem como
objectivo prestigiar as empresas, cooperativas, associações e outras entidades
sem fins lucrativos que se diferenciam pelo desenvolvimento de políticas exemplares e por boas práticas no âmbito da igualdade de género e da conciliação
entre a vida pessoal, familiar e profissional.
Os clientes reconheceram na INCM uma empresa social e ambientalmente responsável atribuindo-lhe o índice de 8 pontos, numa escala de 1 a 10.
As partes interessadas mostraram-se satisfeitas com o relatório de sustentabilidade INCM de 2009, sendo que 88% dos que manifestaram a sua opinião são ou
foram colaboradores.
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Compromissos

No relatório de sustentabilidade de 2009, foram definidos objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente documento:
Medidas

Meta Execução Comentários

Objectivo: Aumentar de forma sustentada o valor criado pela INCM
Alinhar a INCM pelas melhores práticas de sustentabilidade do Sector Empresarial do Estado,
2010-2011
iniciando o benchmarking em relação a outras
empresas tuteladas

●

Processo contínuo

Avaliar a organização dos processos industriais
de forma a melhorar a sua eficiência tendo em
vista o aumento da produtividade

●

Em curso

2010

Objectivo: Investir na inovação tecnológica centrada na procura de melhorias efectivas na oferta
Desenvolver o livro electrónico

2010
- 2011

●

Em curso

Estabelecer parcerias com universidades e centros de competência nacionais para o desenvolvimento de novos produtos e serviços

2010
- 2011

●

Em curso

Desenvolver o selo electrónico para fonogramas

2010

●

Processo concluído,
proposta apresentada
ao cliente

Desenvolver uma plataforma electrónica para
gerir o processo de gestão de emissão, compra e controlo dos selos para fonogramas, para
tornar o processo mais amigável para todos os
intervenientes

2010

●

Processo concluído,
proposta apresentada
ao cliente

Obter a certificação de personalização Visa

2010

●

Em curso

2010
- 2011

●

O modelo vai evoluir
para um novo portal
jurídico

Melhorar as funcionalidades no site do DRE, de
forma a torná-lo mais amigável no que respeita
à consulta e a aumentar o âmbito dos conteúdos

Objectivo: Aumentar a diversidade e capacidade de escolha de fornecedores
Avaliar o grau de dependência dos fornecedores
relativamente à INCM

2012

●

A realizar

●

Concluído

Objectivo: Aumentar a transparência dos processos de aquisição
Disponibilizar no site a abertura de concursos de
aquisição e dar informação sobre o estado dos
processos

2010

Objectivo: Promover a aquisição de produtos e serviços de acordo com critérios ambientais e
sociais

Introdução de critérios de responsabilidade
social na selecção de fornecedores

2011

●

Não se justifica de
momento avançar
com este requisito
dada a actividade
da empresa. Avaliar
mais tarde
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Assumem-se, para o futuro, os seguintes compromissos:

Compromissos

Meta

Medida: Afirmar a missão e os valores da INCM
Divulgar o Código de Ética e de Conduta
Divulgar a missão e os valores da INCM nos documentos corporativos e, sempre que possível, nas apresentações públicas e nas propostas comerciais

2011
2011-2012

Medida: Melhorar a imagem externa da INCM
Aferir, através de índices internos e externos, a evolução da imagem da marca
INCM

2011

Comunicar com transparência os resultados alcançados a todas as partes
interessadas

2011-2012

Aumentar a participação de colaboradores da empresa em iniciativas organizadas pelos diferentes parceiros

2011-2012

Normalizar a forma das apresentações públicas

2011-2012

Qualificar o serviço de comunicação e imagem externa

2011

Melhorar o site e a loja online, criar blogues e participar em redes sociais

2011

Modernizar os espaços públicos, como as lojas e as áreas de entrada de visitantes, ajustando-os à identidade corporativa da empresa

2011

Reorganizar o modelo de funcionamento das lojas, colocando-as ainda mais ao
serviço do cidadão e das funções que desempenham

1.º sem. 2011

Medida: Afirmar a estratégia de sustentabilidade
Elaborar o relatório da sustentabilidade e divulgá-lo de forma adequada

2011

Divulgar a estratégia de sustentabilidade internamente através do boletim
interno, das newsletters e das notícias no site

2011

Medida: Incentivar o procurement sustentável
Intensificar a introdução de critérios ecológicos nos vários e novos concursos
públicos de prestação de serviços a desenvolver em 2011 (limpeza, printing,
serviços de refeitório,…)

2011-2012

Avaliar e reformular a aquisição de chapas térmicas, optando por uma eventual substituição por material equivalente com menor utilização de produtos
químicos na revelação e diminuição do consumo de energia pela utilização do
forno de queima

2011-2012

Colaboradores
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Colaboradores
Caracterização

INCM – Lisboa

INCM – Porto

INCM – Coimbra

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Colaboradores1

343

284

29

43

2

3

704

Permanentes2

334

278

29

43

2

3

689

Contratados a termo2

9

6

15

Entradas

4

1

5

INCM

Emprego

Tabela 3
– Indicadores de recursos humanos relativos a emprego, remuneração e prevenção e segurança
(dados de 2010)

Saídas

26

12

1

Índice de rotatividade
ou turnover

39

7,6 %

4,2 %

3,4 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

5,5 %

Taxa de absentismo3

5,6 %

5,5 %

2,2 %

8,0 %

0,0 %

0,0 %

5,5 %

Remuneração
Salário base médio
feminino/salário base
médio masculino:
Administrativos
Pessoal auxiliar
Chefias
Comerciais
Directores
Operadores
Pessoal especializado

1,0
0,9
0,9
1,1
1,0
1,1
1,0
1,1

1,0
0,9
1,1
1,0
1,1
1,0
1,1

1,2
1,3
1,0

1,0

Remuneração total
média feminina/
remuneração total
média masculina:

0,9

Operadores

1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
0,9

Pessoal especializado

1,1

Administrativos
Pessoal auxiliar
Chefias
Comerciais
Directores

1,0
0,9
1,1
1,0
1,0
0,9

1,2
1,7
0,9

1,0

1,1

Prevenção e
segurança

1 Não contempla os elementos do
Conselho de Administração, as situações de licença sem vencimento
ou requisiçõese ainda os desligados e pré-desligados.
2 Não existem colaboradores em
regime de trabalho a tempo parcial.
3 Para cálculo da taxa de absentismo foi considerado o número de
horas teóricas trabalhadas.

Horas teóricas
trabalhadas

611 549

480 190

46 282

71 222

3 171

4 732

1 217 146

N.º dias úteis perdidos em 2010 com
acidentes verificados
em 2010

376

276

7

0

0

0

659

N.º dias úteis perdidos em 2010 com
acidentes verificados
em 2009

124

33

0

0

0

0

157

N.º acidentes de
trabalho

19

11

1

0

0

0

31

Taxa de frequência

33

25

22

0

0

0

27

Taxa de gravidade

648

625

157

0

0

0

578
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Figura 1
– Distribuição dos colaboradores
por faixa etária, género e categoria
profissional (em número de colaboradores; dados de 2010)
124

110

60

46
38

37

37

27
22

21

3 3

Administrativos

Homens >= 50 anos

5

5

3

Pessoal
auxiliar

Mulheres>= 50 anos

1

Comerciais

Homens entre 31 e 49 anos

14

13
4 3

1
Chefias

19
10

9

7
1

20

18

1 1

3

6
1

1 2

5

Conselho
Directores
de Administração

Mulheres entre 31 e 49 anos

Homens <= 30 anos

6
Operadores

13

9

Pessoal
especializado

Mulheres <= 30 anos
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Nº Activos (1999/2009)

Figura 2
– Evolução do número de activos
entre 2000 e 2010

1100
1055
1010
965
920
875
830
785
740
695
650

N.º Activos

Figura 3
– Causas do absentismo verificado
em 2010
Justificada s/retrib. (susp) 2,5 %
Justificada c/retribuição 3,7 %
Doença
70,7 %

Assist. família 4,1 %
Plenários 2,4 %
Outras 7,3 %

Acidente 9,3 %
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Tabela 4
– Indicadores de recursos humanos relativos a emprego, formação
e educação e remuneração (dados
de 2010)
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Emprego

Homens

Mulheres

INCM

23

13

36

100%

100%

100%

7 529

7 816

15 345

Média de horas de formação:

20

24

22

Administrativos

15

28

26

Pessoal auxiliar

7

0

5

36

39

37

Comerciais

6

4

4

Directores

34

60

39

Operadores

41

48

44

7

14

10

Licenças maternidade/paternidade gozadas
Taxa de retenção destes colaboradores após fim da licença
Formação e educação
Total de horas de formação

Chefias

Pessoal especializado
Número de acções de formação:
Trabalhador-estudante

11

Línguas estrangeiras

14

Iniciativa Novas Oportunidades

58

Formação on job

65

Formação em sala
Promoções concedidas após avaliação de desempenho
Promoções recusadas após avaliação de desempenho

479
191

123

314

6

3

9

1,3

1,8

1,3

Remuneração
Salário mais baixo na INCM /salário mínimo nacional

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2010 O valor da segurança

página 47

A idade média dos colaboradores da INCM em 2010, situou-se nos 41,5 anos,
sendo que a média etária das mulheres é de 41,2 e a dos homens é de 41,7, verificando-se uma predominância dos colaboradores do género feminino entre os 35
e os 44 anos. A INCM não contrata colaboradores menores de 18 anos.
Destaca-se ainda uma concentração de colaboradores entre os 30 e os 39 anos, o
que revela uma juventude em idade activa no seio da empresa, complementada
com a maturidade que emerge da antiguidade dos colaboradores. De facto, quase
50 % dos colaboradores estão na INCM há mais de 15 anos e 78 % dos colaboradores trabalham na empresa há mais de 10 anos.
No que diz respeito às habilitações literárias dos colaboradores, constata-se que
45 % concluíram o ensino secundário (21 % do género masculino e 24 % do género
feminino) e 18 % o ensino superior (7 % do género masculino e 11 % do género
feminino).
A totalidade dos colaboradores encontra-se abrangida pelo Acordo de Empresa
(acordo colectivo de trabalho), celebrado entre a INCM e as organizações sindicais representativas, sendo os benefícios concedidos pela empresa aplicáveis a
todos de igual forma.
Em 2010 ocorreram 14 transferências internas entre unidades/direcções distintas: a movimentação interna de colaboradores tem sido uma forma eficaz de dar
resposta às necessidades de reforço de equipas de trabalho. Ocorreram também
10 reclassificações (necessidade de reenquadramento profissional dos colaboradores), não só em virtude de transferências internas mas também por força de
alterações das próprias funções dentro das unidades de negócio.
A INCM continuou em 2010 a aposta nos estágios, tendo decorrido seis estágios
curriculares e três estágios profissionais ao abrigo do IEFP.

Política de Recursos
Humanos

A INCM definiu como compromisso, «Pelo valor das pessoas», pois reconhece
que, mais do que qualquer outro factor, são os colaboradores que decidem o
sucesso da INCM, pelo que se compromete a:
•

Tratar todos os colaboradores com equidade, não permitindo quaisquer formas de discriminação e providenciando um ambiente de trabalho que promova o espírito de equipa;

•

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

•

Promover acções de formação contínua para melhoria das qualificações e
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•

desenvolvimento das competências dos colaboradores;
Garantir a satisfação dos colaboradores, fazendo pesquisas periódicas sobre
a sua motivação;

•

Promover uma comunicação interna eficaz, a partilha da informação e a delegação de responsabilidades;

•

Avaliar o desempenho dos colaboradores;

•

Estabelecer um conjunto diverso de remunerações por forma a praticar uma
retribuição total por colaborador, justa e competitiva face ao mercado;

•

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

O ano de 2010 foi marcado pelo início do processo de certificação do sistema
de gestão de recursos humanos da empresa pela Norma Portuguesa 4427 –
Requisitos do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, com a realização da
auditoria de certificação no último trimestre do ano e a atribuição da respectiva
certificação no início de 2011. Na sequência deste processo foram definidos e consolidados os perfis de competências técnicas e comportamentais, foram alteradas as fichas de avaliação de desempenho, aplicável às promoções do Acordo de
Empresa, para que o avaliado tome conhecimento da avaliação, e foi melhorada
a comunicação com os colaboradores, tornando-a mais humanizada, com melhor
penetração e aceitação pelos colaboradores. A título de exemplo:
•

Envio de postal a todos os colaboradores e aposentados por altura do
aniversário;

•

Envio de carta de felicitações a todos os colaboradores por ocasião do seu
casamento ou do nascimento de um filho;

•

Homenagem dos trabalhadores com 30 anos ao serviço da INCM;

•

Realização dos jantares de Natal em Lisboa e no Porto;

•

A intranet e o e-mail passaram a ser considerados os canais de comunicação
preferenciais com os colaboradores;

•

Comemoração do aniversário da INCM;

•

Instituição do Dia Saudável na INCM, a 31 de Maio de cada ano.
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Todos os colaboradores da INCM estão enquadrados numa das 60 carreiras profissionais definidas no Acordo de Empresa. Cada carreira tem patamares e condições de progressão estabelecidos, sendo para o efeito efectuadas avaliações de
desempenho com a periodicidade aí definida.
Neste âmbito, em 2010 foram avaliados 45,8 % dos colaboradores.
Paralelamente, a totalidade dos colaboradores foi, no entanto, abrangida por uma
segunda avaliação de desempenho, exclusivamente no âmbito da distribuição
de resultados de 2009, através da qual 169 colaboradores com as melhores classificações das diversas áreas da empresa foram contemplados com majorações
especiais.
No âmbito deste processo foram contemplados 722 colaboradores, que receberam em média 130 % da remuneração base.
Apenas foram excluídos 19 colaboradores, o que corresponde a 2,5 %, menos 6
que em 2009.
A média das avaliações foi de 58 pontos em 75 possíveis.
Foi criado um procedimento para averiguar todas as situações que em que a avaliação não mereceu o acordo do colaborador.

Formação

Tendo por base a realidade da INCM em 2006, em que 38 % dos colaboradores
tinham completado o ensino secundário e 15 % o ensino superior, foi desenvolvida uma estratégia de desenvolvimento de competências com o propósito de
valorizar quer o colaborador (desenvolvendo atitudes, conhecimentos e capacidades) quer a INCM (ao nível do desempenho da organização).
A INCM está acreditada, enquanto entidade formadora, junto da Direcção-Geral
do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), nos seguintes domínios:
•
•
•
•

Diagnóstico de necessidades de formação;
Planeamento das intervenções e actividades formativas;
Concepção de intervenções, programas, instrumentos e suportes;
Organização e promoção de intervenções formativas dos colaboradores,
visando o seu alinhamento com a estratégia da organização.

O programa de formação e qualificação na INCM, que em 2010 orçou os
161,7 mil euros, abrange a formação em sala, a formação on job, desenvolvimento
e aprendizagem de línguas estrangeiras, estatuto de trabalhador-estudante e procedimento de autoformação, bem como o Programa Novas Oportunidades, que
se iniciou em 2010 e decorre nas instalações da INCM, parte em horário laboral,
em colaboração com a Escola Secundária do Marquês de Pombal.
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Benefícios sociais

A INCM concede um conjunto de benefícios aos seus colaboradores e respectivos familiares, bem como aos seus aposentados e reformados, abrangendo, em
2010, um total de 2216 beneficiários, menos 1,69 % do que no ano anterior.
Estes benefícios, idênticos para todos os trabalhadores com vínculo laboral à
INCM, têm como objectivo a valorização, motivação e bem-estar dos seus colaboradores, podendo ser agrupados em três grandes áreas:

Tabela 5
– Indicadores de benefícios sociais
concedidos (dados de 2010)
1 Distinção, por graus de ensino
frequentado, dos melhores alunos, filhos de colaboradores,
mediante a duplicação do valor do
subsídio para aquisição de livros
escolares.

•

Sistema de saúde (postos médicos, meios auxiliares de diagnóstico, hospitais
convencionados e especialidades convencionadas);

•

Área social (subsídios e adiantamentos);

•

Refeitórios (refeitórios e máquinas de vending).

Número de refeições servidas

Edifício CM

Edifício IN

INCM

Almoços

84 426

34 069

118 495

Jantares

16 684

9 498

26 182

2 436

1 234

3 670

Número de consultas realizadas
Postos clínicos residentes
Entidades convencionadas

6 396

Subsídios e adiantamentos
N.º adiantamentos a colaboradores

90

N.º subsídios para livros escolares

330

N.º subsídios para livros escolares bonificados1

9

N.º apoios domiciliários

20

N.º tickets infância atribuídos (média mensal)

93

N.º tickets ensino atribuídos (média mensal)

10

Comparticipação da mensalidade a lares da 3.ª
idade

15
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O sistema de saúde, que em 2010 contava com 248 convenções, continua a procurar aumentar a sua cobertura em termos de especialidades, podendo os beneficiários escolher a entidade que considerem mais adequada à sua situação em
concreto: Serviço Nacional de Saúde, entidade convencionada ou clínica livre.
Das iniciativas que decorreram em 2010, destacam-se ainda:
•

Rastreio de saúde oral, tendo-se constatado efectivas melhorias do estado
de saúde oral dos colaboradores, com hábitos de higienização bastante
elevados;

•

Campanha da vacinação contra a gripe sazonal em Lisboa, Porto e Coimbra;

•

Preocupação de continuar a desenvolver actividades destinadas aos filhos
dos colaboradores (realização das festas de Natal em Lisboa e no Porto. realização dos Programas OTL Praia e OTL Empresa), dada a enorme receptividade demonstrada em todas as iniciativas desta natureza e correspondidas
com uma elevada participação de crianças;

•

Realização de diferentes promoções temáticas nos refeitórios;

•

Disponibilização de maçãs e de iogurtes magros nas máquinas de vending.

Os custos com os Serviços Sociais ascenderam em 2010 a 3,1 milhões de euros,
sendo que 81 % deste valor são suportados pela empresa. A parcela restante é
suportada pelo próprio colaborador através de quotizações e do pagamento
dos valores definidos para as refeições, ocupação de tempos livres e consultas
internas.

Segurança, saúde e higiene no
trabalho

Os serviços de medicina no trabalho e de higiene e segurança da INCM são assegurados através de meios próprios (médico e enfermeiro nos edifícios da Casa
da Moeda e da Imprensa Nacional e técnicos de higiene e segurança, respectivamente), tratando-se de serviços que procuram criar condições de higiene e segurança adequadas nos diferentes postos de trabalho e eliminar ou reduzir os riscos
para a saúde e segurança dos colaboradores.
No trabalho desenvolvido por estes serviços destacam-se os controlos regulares
da tensão arterial e dos níveis de colesterol, glicemia e triglicéridos, especialmente na população interna de risco, já devidamente identificada. Acresce ainda
a disponibilidade de consultas e programas de desabituação tabágica.
Relativamente aos serviços de higiene e segurança, destacam-se as análises de
risco e as medidas de prevenção implementadas, a divulgação e formação das
regras de segurança, a realização de simulacros, o acompanhamento sistemático
de todos os acidentes e das medidas correctivas e preventivas aplicadas decorrentes dos mesmos.
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Manteve-se o cumprimento das obrigações legais na área da medicina do trabalho, mediante a realização de consultas e de exames complementares, com
recurso a meios próprios.
Anualmente, é levado a cabo um conjunto de acções na vertente da medicina
preventiva com o objectivo de promover e incrementar a qualidade de vida dos
colaboradores. Trata-se de um trabalho contínuo e constante do corpo clínico,
sobretudo dos enfermeiros, na área da prevenção e da educação para a saúde,
incentivando a adopção de hábitos de vida saudável.
Em 2010, o número de consultas de medicina no trabalho realizadas nos edifícios
da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional foi de 701, aumento significativo face
a 2009, repartidas pelas seguintes tipologias:

Figura 4
– Consultas de medicina de trabalho por tipologia e edifício para
2009 e 2010

Total
IN
CM

7
Adm.

Períod.

Ocas.

Outro

Adm.

Períod.

Ocas.

Outro
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O clima organizacional resulta das características organizacionais percepcionadas pelos colaboradores, sendo uma ferramenta fundamental para compreender
os factores de potencial satisfação/insatisfação dos trabalhadores e, acima de
tudo, uma forma de melhorar o funcionamento da organização, o relacionamento
entre colegas e dos trabalhadores com as hierarquias.
A avaliação do clima organizacional foi um processo iniciado em 2009. Em 2010
foram obtidas 415 respostas, correspondentes a 57 % do universo inquirido, representativas de todas as faixas etárias, géneros, carreiras profissionais e áreas da
empresa.
Os resultados globais permitem afirmar que se vive na INCM um clima organizacional relativamente satisfatório, alcançando um resultado final de 3,24 pontos,
num máximo de 5 pontos. Este valor é similar ao resultado global obtido em 2009.
Assistiram-se a progressos positivos em cinco das sete dimensões analisadas:
«relação com colegas e chefias», «remunerações e benefícios», «comunicação»,
«relação com a INCM» e «perspectivas de carreira».
Os resultados verificados nos parâmetros «orgulho em pertencer à INCM», «imagem e reputação da INCM no mercado», «reconhecimento da atractividade dos
benefícios sociais», «reconhecimento de que a INCM promove iniciativas para o
desenvolvimento dos colaboradores» e «reconhecimento de que a INCM aposta
na formação e na valorização dos recursos humanos» permitem concluir pela
existência de uma ligação relativamente forte dos colaboradores com a INCM.
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Compromissos

No relatório de sustentabilidade de 2009, foram definidos objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente documento:

Medidas

Meta

Execução

Comentários

Objectivo: Desenvolver as competências dos colaboradores através da formação
Cumprir o Plano de Formação de 2010,
garantindo:
Participação de 60 % do total de
colaboradores;
Média de vinte horas de formação
2010
contínua por colaborador;
Taxa de execução de 70 % da formação
externa;

66 %

●

56 %

Taxa de execução de 80 % da formação
interna.
Aumentar as habilitações literárias de 30
colaboradores/ano, por via do Programa Anual
Novas Oportunidades

Média de dezassete horas

51 %

●

Concluído por 41
trabalhadores

Objectivo: Motivar os colaboradores através do reconhecimento do seu desempenho e da empresa
Definir modelo de avaliação do desempenho dos colaboradores, baseado em
2010
objectivos da unidade organizacional e
individuais

●

Processo a concluir em
2011

Alterar a ficha de avaliação de desempenho, com vista às promoções do Acordo
2010
de Empresa, de modo a garantir que o avaliado tem sempre conhecimento da mesma

●

Realizado

Criar modelo de reconhecimento do
mérito dos 50 colaboradores com melhor 2011
desempenho individual

●

Vai ser estudado em 2011
o modelo de reconhecimento do desempenho

Candidatar a empresa ao Prémio «Melhores
Empresas para trabalhar» e alcançar uma 2010
classificação entre as 30 melhores

●

30.º lugar nas grandes
empresas e 97.º lugar nas
100 melhores

Candidatar a empresa ao Prémio
«Igualdade é qualidade» e alcançar uma 2010
classificação entre as 20 melhores

●

INCM foi uma das seis
organizações que receberam uma menção honrosa

Implementar e certificar a Norma
Portuguesa 4427 – Requisitos do Sistema 2010
de Gestão de Recursos Humanos

●

Concluído
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2011

●

Está pronto. Foi decidido
enviar propostas para os
sindicatos no final de 2011

Objectivo: Envolver os colaboradores no desenvolvimento de boas práticas e ideias inovadoras

Desenvolver um sistema de incentivo à
participação dos colaboradores na inovação e eficiência interna da empresa

2010

●

Adiado

Objectivo: Garantir a igualdade de oportunidades a todos os colaboradores

Auditar a actual situação da empresa em
termos de igualdade de géneros

2010

●

Adiado

Objectivo: Fomentar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional

Implementar o programa zero faltas

2011

●

Foi apresentado programa
de combate ao absentismo.
Aguarda decisão

Definir condições para o teletrabalho ou
trabalho contínuo e conseguir a concretização de dois casos

2011

●

Realizado

●

Dia Saudável, promoções
nos refeitórios, rastreio
de saúde oral, quadros de
honra para atribuição do
subsídio de livros, postais
de aniversário

Concretizar pelo menos três novas iniciativas na área social

2010

Objectivo: Melhorar a comunicação interna, de modo que a informação relevante esteja acessível
a todos os colaboradores
Criar contas de correio electrónico para
todos os colaboradores

2010

●

Adiado

Implementar o sistema Employee Self
Service

2010

●

A realizar em 2011

Criar pontos de acesso à intranet e correio electrónico em locais estratégicos da
empresa

2011

●

Realizado

●

Realizado, mas, apesar de
alguns parâmetros terem
tido evolução positiva,
o resultado global foi o
mesmo de 2009, 3,24

Realizar inquérito ao clima organizacional,
obtendo um resultado superior ao de 2009

2010
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Assumem-se, para o futuro, os seguintes compromissos:
Compromissos

Meta

Medida: Melhorar o equilíbrio família-trabalho
Implementar o projecto Work Life Balance
Implementar plano de igualdade de géneros
Implementar modelo de teletrabalho
Implementar horários flexíveis em algumas áreas da empresa
Manter o Programa de Ocupação de Tempos Livres,
introduzindo-lhe melhorias, designadamente novas ofertas

2011
2011-2012
2011
2011-2012
2011

Medida: Prestar apoio social aos trabalhadores (serviços sociais)
Aumentar o limite do adiantamento concedido por motivos pessoais, passando
a corresponder ao nível 11 da tabela salarial ao invés de ao nível 10

2011

Diminuir o prazo de carência de seis para quatro meses para os adiantamentos
por motivos pessoais

2011

Aumentar as comparticipações dos tickets infância para os colaboradores com
remunerações inferiores a € 1500

2011

Concretizar a segunda campanha de solidariedade «Um gesto uma causa»

2011

Medida: Apostar no desenvolvimento e na motivação pessoal e profissional dos colaboradores
Implementar projectos de formação e qualificação de forma a garantir:
Participação de 80 % dos colaboradores;
Média de trinta horas de formação e qualificação por colaborador;

2011

Aumentar as habilitações literárias de 40 trabalhadores por via do Programa
Novas Oportunidades

2011

Rever o sistema de incentivos à autoformação

2011

Definir modelo de gestão de desempenho com base em objectivos

2011-2012

Desenvolver programa de reconhecimento (pelo desempenho ou a colaboradores chave que se distinguiram por outro motivo)

2011

Implementar programa para avaliação do talento e potencial

2011

Implementar o Programa Zero faltas

2011

Implementar projecto de ginástica laboral

2011

Implementar modelo «Responda e ganhe»

2011

Passar a homenagear os colaboradores que completem 20 anos ao serviço da
INCM

2011
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Conceder duas horas por mês por colaborador para dedicação a acções de
voluntariado

2011

Manter a bonificação do subsídio para livros para os melhores desempenhos
escolares

2011

Concretizar novas iniciativas para celebrar o Dia Saudável (31 de Maio)

2011

Incluir consultas de nutricionismo nos postos médicos

2011

Concretizar de três em três meses uma promoção temática nos refeitórios

2011

Incentivar a participação em acções de solidariedade (seleccionar uma instituição para recolha de donativos na altura do Natal)

2011

Criar caixa de sugestões para matérias de gestão das pessoas, concretamente
para reforço da motivação

2011

Realizar inquérito ao clima organizacional, obtendo um resultado superior ao
do ano anterior

2011-2012

Obter um dos 5 primeiros lugares no Prémio Igualdade é Qualidade

2011

Posicionar a empresa nos 80 primeiros lugares no Prémio Melhores Empresas
para Trabalhar

2011

Desenvolver um sistema de incentivo à participação dos colaboradores na inovação e eficiência interna da empresa

2011

Clientes
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Clientes

Caracterização
Grupo de países

Tabela 6
– Número de clientes da INCM
por tipo de cliente, localização
geográfica e área de actividade da
INCM (dados de 2010)

Portugal

UE

Resto
Europa

Resto
África

América

Ásia

Oceânia

Total
Mundo

Moeda e prod. metálicos
Organizações pub.. e
privadas
Particulares

3 139
253

50

1

2

2

2

2 503

298

13

2

7

3

310
2

1

Gráfica

2 829
25 558

Organizações púb. e
privadas
Particulares

24 820

1

1

12

0

1

0

717

3

0

0

2

0

1

Pub. oficiais

24 835
723
2 796

Organizações púb. e
privadas
Particulares

2 587

9

2

0

9

185

3

0

1

0

2 607
189

Editorial

501

Organizações púb. e
privadas

157

7

3

0

167

Particulares

320

8

5

1

334

Contrastarias

10 185

Organizações púb. e
privadas

9 699

145

9 844

A INCM, fruto da grande diversidade de negócios em que está presente, lida
diariamente com uma grande variedade de clientes com necessidades distintas:
Cliente institucional
que é distinto do utilizador.
Produto concebido à medida.
Marioritariamente produtos
duráveis.

Figura 5
– Caracterização dos clientes da
INCM por tipologia de produto

Cliente institucional
( marioritariamente)
Serviços

PRODUTOS
GRÁFICOS
E SERVIÇOS
ASSOCIADOS

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Cliente particular
( utilizador ) e institucional
produto durável
e especializado.

MARCAÇÃO
DE CONTRASTES
E ANÁLISES
LABORATORIAIS
Cliente institucional
( marioritariamente)
Produtos e serviços durável e
especializado

LIVROS

MOEDAS CORRENTES
DE COLEcÇÃO E OUTROS
PRODUTOS

Cliente institucional
e particulares (utilizador)
Produto durável e especializado com algumas características standard
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Qualidade e segurança

A preocupação com a qualidade e a segurança na concepção e na utilização
dos produtos é uma constante. No caso de novos produtos desenvolvidos pela
INCM, esta preocupação inicia-se na fase de concepção e manifesta-se através da procura permanente dos processos de armazenagem e produtivos que
maior segurança conferem à utilização dos produtos e da experimentação das
matérias-primas.
Todos os produtos são alvo de controlo ao longo do processo produtivo, onde
é avaliada a conformidade com a ficha do produto onde estão identificadas as
matérias-primas, o roteiro produtivo, as especificações técnicas do produto aprovadas ou fornecidas pelo cliente. No caso particular de documentos de soberania
utilizados pelo cidadão, as respectivas especificações são divulgadas através de
diploma legal. No caso dos produtos destinados ao mercado consumidor, a ficha
técnica dos livros e as especificações e respectivo certificado de garantia das
moedas de acabamento especial acompanham o produto e cumprem o estipulado legalmente. No caso dos serviços de assinaturas de publicações, anúncios
e dos serviços prestados pelas Contrastarias, as condições de prestação estão
publicadas em diploma legal e são informadas ao cliente no momento da subscrição do serviço.
De forma a assegurar as melhores práticas nestes domínios, a INCM detém a certificação no âmbito da qualidade e da saúde e segurança ocupacional de acordo
com o referencial normativo NP ISO 9001:2008 para a moeda, produtos gráficos
e publicações oficiais, a certificação física da Visa e da MasterCard para produção
de cartões bancários e a certificação lógica da MasterCard para a personalização
de cartões bancários.
Cumpre ainda alguns normativos internacionalmente aceites, específicos na produção de documentos de identificação, como sejam as normas ICAO e alguns
regulamentos comunitários.
Possui ainda a acreditação segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 para
os laboratórios das Contrastarias de Lisboa e do Porto – metais e ligas metálicas –
e para o laboratório de produtos gráficos – papel, pasta, cartão, tinta, vernizes e
pigmentos.
Durante o ano de 2010, grande parte do empenho foi dedicado a melhorar a qualidade dos produtos e dos processos beneficiando principalmente a componente
«segurança» dos mesmos. Do que foi feito, destacamos:
O sistema de gestão da qualidade foi estendido à área de publicações oficiais,
prosseguindo-se assim o processo de extensão de todo o sistema da qualidade a
todas as áreas da INCM;
•

Conforme já referido anteriormente, foi atribuída pela MasterCard a certificação para a personalização de cartões bancários;

•

Em Setembro, a INCM participou na iniciativa Portugal Tecnológico 2010,
tendo apoiado o Ministério da Administração Interna, com a participação
nas conferências por este organizadas sobre as novas tecnologias na admi-
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nistração interna, com os temas «Elementos de segurança nos documentos,
plataformas de gestão de documentos de identificação e elementos de segurança em documentos electrónicos». De referir que a INCM é o principal
fornecedor do Estado dos documentos de identificação, como o cartão de
cidadão e o passaporte;
•

Particularmente, na área de negócios gráfica, foram desenvolvidas algumas
iniciativas relevantes para melhorar a qualidade e a segurança dos produtos
e ou dos processos, sendo de referir:

Produção interna, em colaboração com a área da moeda, de chapas de 			
laminagem com microrrelevos para fabrico de cartões de identificação;
•

Concepção de equipamento para aplicação automática de avisos de 		
recepção em envelopes personalizados;

•

Concepção de equipamentos para limpeza de partículas no processo 		
de estampagem de hologramas;

•

Criação de novo selo autoadesivo, para autenticação, com elementos 		
de segurança;

•

Foram acreditados novos ensaios ópticos no âmbito da acreditação do 		
laboratório de papel e tintas, ao abrigo da norma ISO/IEC 17025:2005.

A tendência geral de procura por produtos mais «amigos do ambiente» é encarada pela INCM como uma oportunidade. Neste sentido, a tendência de desmaterialização de produtos com suporte em papel e a utilização de matérias-primas
com menores impactes ambientais são duas soluções propostas pela empresa
para minimizar os impactes ambientais e corresponder à procura.

Serviço ao cidadão

O papel da INCM na sociedade é também o de apoiar a Administração Pública
na prestação de serviços ao cidadão com o fornecimento de bens imprescindíveis
ao estabelecimento de relações de confiança entre os cidadãos e o Estado e sobre
os quais é necessário garantir segurança e fiabilidade.
Como reconhecimento pelo serviço prestado neste domínio e pelo seu know
how, a INCM integrou o projecto interministerial PNID (Plano Nacional de
Identificação Segura), promovido pelo Gabinete Nacional de Segurança, cuja
finalidade é identificar, avaliar, harmonizar e melhorar conjuntamente todos os
documentos de identificação atribuídos pelo Estado.
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Com o propósito de melhorar o serviço prestado ao cidadão, a INCM realizou
ainda em 2010, outras acções, das quais merecem referência:
•

A base de dados da 1.ª série da versão electrónica do Diário da República
foi substancialmente alargada, com a incorporação dos actos publicados
no diário oficial de 1959 até 1910. Esta realização permite a todos o acesso
fácil e estruturado aos diplomas legais publicados neste período e integrou-se na parceria que a INCM estabeleceu com a Comissão Nacional das
Comemorações do Centenário da República, com o apoio do Governo;

•

Com vista a melhorar o acesso à informação jurídica por parte dos cidadãos e
das empresas, a INCM integrou um agrupamento de entidades adjudicantes
(CEJUR e CEGER), com vista a desenvolver e a implementar um novo portal
de legislação no âmbito do programa SIMPLEGIS para disponibilizar, além
da legislação, a análise jurídica, legislação consolidada, guias práticos explicativos dos diplomas mais importantes, um dicionário jurídico, um tradutor
jurídico e acesso aos diplomas em consulta pública;

•

Foi apresentada ao accionista uma proposta que pretende reformular toda
a actividade do negócio de contrastaria de forma que a INCM continue a
prestar à sociedade um serviço que garanta a defesa dos direitos e garantias dos consumidores portugueses de bens de metais preciosos, bem como
das próprias empresas que os comercializam, defendendo-os da entrada no
mercado de peças falsificadas, ou comercializadas à margem do sistema económico «legal»;

•

No sentido de melhorar a qualidade do documento «Certificado de matrícula», a INCM desenvolveu a aplicação do documento num suporte de polímero, aumentando dessa forma a sua resistência e durabilidade, com a manutenção dos elementos de segurança exigíveis a este tipo de documentos;

•

A INCM apoiou a realização do:
•

3.º Encontro Nacional das Sociedades de Advogados de Portugal, em 		
Maio;

•

Encontro Nacional dos Advogados de Empresas, em Junho;

•

Seminário da Associação Portuguesa de Compras e Aprovisionamento 		
sobre «A centralização das compras na perspectiva da Administração – 		
diferentes modelos e estruturas», em Julho.
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A divulgação da língua e da cultura portuguesas faz parte da missão da INCM.
Do que foi feito em 2010, neste âmbito, destaca-se:
•

A INCM organizou, nas suas instalações, uma exposição de medalhas
das obras dos escultores Irene Vilar e Luz Correia, numa homenagem às
obras destes importantes artistas de reconhecidos méritos nacionais e
internacionais;

•

Foram reeditados, como tributo à cultura e à história da Real Fábrica de
Cartas de Jogar, cinco dos mais famosos baralhos portugueses de cartas de
jogar, emitidos a partir das matrizes originais feitas na casa que antecedeu
a Imprensa Nacional, numa edição que contou com a colaboração da historiadora Fernanda Frazão:
•
•
•
•
•

Cartas portuguesas – 1770;
Cartas constitucionais - 1821-1836;
Cartas das quatro partes do mundo – 1822;
Cartas constitucionais de duas cabeças – 1836;
Cartas tipo alemão – século XIX.

•

A Unidade Editorial da INCM, seguindo a missão da empresa, continuou a
editar obras de referência da literatura e do pensamento e colaborou ainda
em projectos de cooperação com diferentes entidades públicas, que possibilitaram a edição, a preços mais acessíveis, de obras muito importantes para
a cultura e língua portuguesas que de outra forma poderiam não passar para
o domínio público. Destas, destacam-se:

•

A edição, em conjunto com a Fundação Oriente, da obra Fernão Mendes Pinto
and the Peregrinação, uma edição crítica e estudos, coordenada por Jorge
Santos, sobre a obra de Fernão Mendes Pinto, com a restauração do texto à
forma original da 1.ª edição de 1614, por ocasião da celebração do 4.º centenário do nascimento do autor. A agenda temática, que a INCM edita anualmente, foi também subordinada a Fernão Mendes Pinto, de forma a constituir
mais um contributo a favor das comemorações do 4.º centenário deste importante escritor português, e cujo lançamento foi feito em Montemor-o-Velho,
em colaboração com a câmara local.

•

A parceria estabelecida com a Comissão Nacional para as Comemorações
do Centenário da República, nomeadamente para a edição e comercialização
dos catálogos das diferentes exposições, a saber:
•
•
•
•
•
•

Resistência;
Viva a República – 1910-2010;
A I República na Génese da Banda Desenhada e no Olhar do Século XXI;
Corpo. Estado, Medicina e Sociedade no Tempo da I República;
Viajar. Viajantes e Turistas à Descoberta de Portugal no Tempo da I
República;
Cinema em Portugal: Os Primeiros Anos;
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•

De referir ainda o início, em 2010, de duas novas colecções, «Temas sociais»
e «Biblioteca Eduardo Prado Coelho», e a modernização do design de colecções emblemáticas para a INCM, como os «Temas portugueses», «Estudos
gerais», «Essencial» e «Biblioteca de autores portugueses», para além das
inúmeras parcerias desenvolvidas com inúmeras entidades públicas de edição ou co-edição de obras em condições vantajosas para ambas as entidades;

•

A INCM apoiou as diferentes organizações das comemorações do
Bicentenário das Linhas de Torres/Guerra Peninsular com:
•

Edição e apresentação, em Vila Franca de Xira, do livro Invasões Francesas
– 200 Anos – Mitos, Histórias e Protagonistas, de Rui Cardoso.

•

Emissão e apresentação de uma moeda de colecção comemorativa
do Bicentenário das Linhas de Torres, no Museu Militar e na Câmara
Municipal de Torres Vedras;

•

Para além da emissão desta moeda, a INCM, no cumprimento do seu plano
numismático, emitiu, em 2010, outras moedas de colecção comemorativas de
acontecimentos e figuras relevantes da cultura e da história, que destacamos:
•
•
•
•
•
•
•

Luís de Camões, da colecção «Portugal universal»;
O justo, de D. João II, da colecção «Tesouros numismáticos»;
Campeonato Mundial da África do Sul;
Terreiro do Paço, da colecção «Europa», sobre património arquitectónico;
Centenário da República;
Moedas históricas – O escudo;
Sítio Arqueológico do Vale do Côa, da colecção «Património mundial».
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Opinião do cliente

Índice de
satisfação 2009

Índice de satisfação 2010

Clientes particulares nacionais

8,0

8,3

Clientes empresas nacionais

7,6

8,3

Clientes de selos brancos

7,9

8,4

Grupo de clientes
Tabela 7
– Índice de satisfação dos clientes
verificado em 2009 e 2010
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Moeda e produtos metálicos

Clientes particulares estrangeiros

8,1

8,1

Clientes empresas estrangeiras

8,3

7,8

Global

8,0

8,3

Produtos gráficos

8,1

8,1

Livros INCM

7,2

8,1

Publicações oficiais
Anúncios

7,4

7,6

Assinaturas DRE

7,4

6,9

Global

7,4

7,1

Contrastaria
Lisboa

7,7

7,9

Porto

7,6

8,2

Global INCM

7,6

7,8

A metodologia utilizada foi o modelo ECSI – European Consumer Satisfaction
Index, tendo sido consultados, por via electrónica e postal, 25 045 clientes, com
uma taxa de resposta de 9 %. Estes resultados devem ser entendidos numa escala
de 1 a 10.
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Compromissos

No relatório de sustentabilidade de 2009, foram definidos objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente documento:

Objectivo: Investir na inovação tecnológica centrada na procura de melhorias efectivas na oferta
Desenvolver o livro electrónico

2010 - 2011

●

Em curso

Estabelecer parcerias com universidades
e centros de competência nacionais para
o desenvolvimento de novos produtos e
serviços

2010 - 2011

●

Em curso

Desenvolver o selo electrónico para
fonogramas

2010

●

Processo concluído,
proposta apresentada
ao cliente

Desenvolver uma plataforma electrónica
para gerir o processo de gestão de emissão, compra e controlo dos selos para
fonogramas, para tornar o processo mais
amigável para todos os intervenientes

2010

●

Processo concluído,
proposta apresentada
ao cliente

Obter a certificação de personalização
Visa

2010

●

Em curso

Melhorar as funcionalidades no site do
DRE, de forma a torná-lo mais amigável
no que respeita à consulta e a aumentar o
âmbito dos conteúdos

2010 - 2011

●

O modelo vai evoluir
para um novo portal
jurídico
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Assumem-se, para o futuro, os seguintes compromissos:

Compromissos
Medidas: Melhorar a qualidade dos produtos e serviços
Estudar continuamente o desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e novos processos

2011-2012

Fazer um levantamento junto dos clientes sobre os critérios de compra
mais valorizados

2011

Acompanhar os desenvolvimentos e o aparecimento de novos processos
e novos produtos no mercado internacional

2011-2012

Medidas: Melhorar a satisfação do cliente
Divulgar junto das partes interessadas prioritárias o resultado da medição
anual da satisfação do cliente, bem como as medidas que este desencadeou, ajustando o detalhe da informação ao público-alvo

2011

Melhorar o sistema de gestão da qualidade para reduzir as reclamações e
o tempo de tratamento e resposta das mesmas

2011-2012

Sustentar a oferta de moedas comemorativas ao mercado suportadas em
análises de mercado e dos critérios de opção de compra

2011

Medidas: Promover a divulgação histórica e cultural
Emitir moeda comemorativa de Fernão Mendes Pinto, Padre António
Vieira, Capelo e Ivens, Pupilos do Exército, paisagem cultural da ilha do
Pico e a moeda «O português, de D. Manuel I»

2011

Promover exposições temáticas de medalhas e moedas

2011

Editar obras relevantes da cultura e do pensamento português, com especial relevância para as edições críticas de autores portugueses

2011-2012

Publicar os clássicos portugueses em edições acessíveis

2011-2012

Alargar o âmbito da oferta editorial chegando a novos perfis
sócio-demográficos

2011-2012

Disponibilizar obras editadas pela INCM a bibliotecas públicas e escolares

2011-2012

Criar o kit literatura portuguesa, a divulgar nos países de língua portuguesa e nas comunidades portuguesas no estrangeiro

2011-2012
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Realizar parcerias com instituições públicas no domínio da cultura, nomadamente museus, com vista à divulgação do seu património (edição de
catálogos, revistas e obras de ensaio e reflexão)

2011-2012

Participar activamente na divulgação do Fado como Património da
Humanidade. Ser, em Portugal, a «editora do Fado»

2011-2012

Participar activamente na promoção do turismo cultural, nomeadamente
através da publicação de edições que divulguem os destinos «Património
da humanidade». Este trabalho deverá ser realizado em articulação com
o Turismo de Portugal.

2011-2012

Medidas: Apostar em processos de segurança física e lógica
Estabelecer parcerias estratégicas com centros de competência nacionais
e universidades

2011-2012

Certificar os processos de acordo com a norma ISO 27001 – Sistemas de
Gestão de Segurança da Informação

2012

Certificar a personalização EMV, pela Visa

1.º sem. 2011

Medidas: Responder adequadamente às prestações de serviços públicos
Cumprir os SLA contratados para a personalização dos documentos de
identificação

2011-2012

Definir modelo de gestão do risco e plano de continuidade de negócios

2011-2012

Medidas: Valorizar o património numismático e a medalhística
Avaliar, catalogar e fotografar o espólio numismático da empresa

2011-2012

Avaliar as condições necessárias à reabertura do Museu da Moeda e da
Medalha

2011

Criar site para o museu, permitindo a visita virtual ao mesmo

2011

Comunidade
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Comunidade

Contributos

A INCM privilegia o apoio a causas na área da educação e da intervenção cultural e científica, em actividades associadas à missão da INCM, tendo como destinatários preferenciais os colaboradores, as entidades de solidariedade social e
os estabelecimentos de ensino. Neste âmbito, foi realizado em 2010 um conjunto
de iniciativas:
•

Apetrechamento de bibliotecas nacionais e de países de língua oficial portuguesa com livros da INCM;

•

Apoio às causas promovidas pelas associações Cais e Sorriso Solidário através da oferta de cartões de vendedor e cartões de desconto, respectivamente.
Ambas as parcerias foram iniciadas em 2008;

•

Apoio à causa promovida pelo Banco Alimentar contra a Fome através da
comercialização de «Uma moeda contra a fome». De registar que esta moeda
está inserida na colecção sobre o tema geral «Uma moeda uma causa», em
que parte dos proveitos obtidos pela venda desta moeda são atribuídos a
instituições e entidades de solidariedade;

•

Apoio ao Grande Prémio Romance e Novela da Associação Portuguesa de
Escritores/Ministério da Cultura. Em 2010, este prémio distinguiu a obra
Viagem à Índia, de Gonçalo M. Tavares;

•

Promoção e apoio à realização da IV Bienal Internacional de Medalha
Contemporânea do Seixal. Em 2010, o Prémio INCM – Jovens Artistas foi
atribuído ao escultor sérvio Boris Zecevic, com as obras apresentadas na
exposição Tsunami e Arrival;

•

Patrocínio do prémio literário Rui y Cinatti para escritores de Timor-Leste,
uma iniciativa que contou com o apoio da Embaixada Portuguesa em Díli.
Em 2010, este prémio foi ganho por Cidália Cruz, com o livro Sou Nada ou
Nada Sou;

•

Apoio ao Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da INCM e à
recém-criada Associação dos Reformados da INCM;

•

Programas de acolhimento de escolas com o objectivo de proporcionar visitas de estudo ao processo de produção da moeda. Em 2010, realizaram-se 13
visitas de estudo. Cada grupo era formado por 27 alunos, em média com idades compreendidas entre os 8 e os 17 anos.
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O contributo financeiro da INCM para estas iniciativas foi de:

Tabela 8
– Contributo financeiro da INCM
para iniciativas de apoio à comunidade (dados de 2010)

Parcerias

Monetário
Educação
Cultura
Saúde
Bem-estar social
Comunidade local

0,00
3,00
4,67
3,90
31,25

Total por forma

42,83

(Milhares de euros)
Total por
Em espécie
natureza
702,20
702,20
0,00
3,00
0,00
4,67
7,67
11,58
0,00
31,25
709,87

752,70

De destacar, em 2010, as seguintes acções:
A INCM estabeleceu um protocolo de parceria com a SPA (Sociedade Portuguesa
de Autores) para a promoção e criação de colecções literárias, criação de prémio
literário, comercialização de livros e promoção de autores menos lembrados;
A INCM promoveu em Junho, em Tomar, o VI Encontro de Imprensas Oficiais
de Língua Portuguesa, com a presença das Imprensas Oficiais dos Estados brasileiros do Rio de Janeiro, São Paulo, do Paraná, de Pernambuco de Minas Gerais
e as Imprensas Nacionais da Guiné-Bissau, de Moçambique, de Cabo Verde, de
São Tomé e Príncipe, de Angola e de Portugal. No final foi assinada a Carta de
Tomar, com as conclusões dos trabalhos e das diferentes participações à volta da
importância da fidedignidade dos jornais oficias na confiança que transmite à
sociedade e aos cidadãos que suportam as suas relações em sociedade, em diplomas legais dos órgãos de soberania;
Prosseguiu o desenvolvimento da colaboração no âmbito do protocolo estabelecido com a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), de
apoio à medalhística e à escultura, com a atribuição de um estágio prático a um
jovem escultor para aperfeiçoamento das técnicas de gravação, cunhagem e
fundição.
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Compromissos

página 77

No relatório de sustentabilidade de 2009, foram definidos objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente documento:

Medidas

Meta

Execução

Comentários

Objectivo: Apoiar a criação artística
Criar o prémio literário para autores timorenses

2010

●

Realizado

Editar a medalha vencedora do concurso a realizar
entre os alunos e membros da FBAUL

2010

●

Realizado

Apoiar a realização da Bienal Internacional de
Medalha Contemporânea do Seixal com a atribuição
de um prémio para os jovens artistas

2010

●

Realizado

Emitir a moeda «Uma moeda contra a fome» de apoio
ao Banco Alimentar contra a Fome

2010

●

Realizado

Colaborar com a comissão gestora do Ano Europeu
do Combate à Pobreza e à Exclusão Social, através da
edição de livros

2010

●

Realizado

Objectivo: Apoiar instituições de solidariedade social
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Assumem-se, para o futuro, os seguintes compromissos:

Compromissos

Meta

Medida: Apoiar causas externas
Desenvolver parcerias com escolas para disponibilização de material de estudo e
acolhimento de visitas de estudo

2011-2012

Implementar um programa dirigido às escolas, de apoio ao conhecimento da numismática e, por sua via, à história e cultura de Portugal, junto dos jovens, usando fundamentalmente o meio web

2011-2012

Acolher e enquadrar as visitas das escolas ao processo de produção de moeda

2011-2012

Emitir a moeda «Uma moeda uma causa», de apoio a uma entidade de solidariedade
que apoia crianças e jovens no acesso ao ensino

2012

Apoiar entidades que apoiam a difusão da medalha e da numismática, como a Bienal
Internacional da Medalha Contemporânea do Seixal e a FIDEM

2012

Atribuir o prémio para os jovens artistas, no âmbito da Bienal Internacional da
Medalha Contemporânea do Seixal

2012

Editar a medalha vencedora do concurso a realizar entre os alunos e membros da
FBAUL

2011-2012

Disponibilizar programas de investigação e estágios de gravura numismática a alunos da FBAUL, no âmbito do protocolo com a Faculdade

2011-2012

Realizar exposições temáticas sobre medalhas e moedas

2011-2012

Instituir prémios literários para escritores de países de língua portuguesa a serem
atribuídos nos seus países de origem (em articulação com o MNE)

2011-2012

Apoiar a Academia das Ciências através da publicação dos seus trabalhos e actas

2011-2012

Apoiar encontros científicos e profissionais de entidades com responsabilidades no
âmbito da promoção da língua e cultura portuguesas. Apoios financeiros e publicação de actas e outras edições

2011-2012

Ambiente
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Ambiente

Política ambiental

A gestão ambiental é assegurada através da política das certificações da INCM,
que estabelece os princípios que orientam a actuação ambiental, nomeadamente
o cumprimento integral dos requisitos legais e outros aplicáveis, a adopção de
procedimentos de planeamento, controlo e monitorização dos aspectos ambientais significativos, adopção das melhores práticas, a promoção da melhoria contínua, a formação dos colaboradores e o envolvimento e empenho de todas as
partes interessadas na concretização destes princípios, estabelecendo como
objectivos estratégicos:
•
•
•
•

Melhorar o desempenho ambiental global;
Promover o uso sustentável da água;
Promover a utilização racional da energia;
Melhorar a separação dos resíduos.

A avaliação do desempenho ambiental é realizada ao nível de todas as instalações
da INCM anualmente, mediante dados, monitorizações e avaliações recolhidas
durante o ano.
RESUMO DOS CUSTOS AMBIENTE 2009_2010

Figura 6
– Comparativo dos custos e proveitos com o tratamento de resíduos
em 2009 e 2010
Nota.– Os custos de 2010 incluem as
contribuições anuais da Sociedade
Ponto Verde e SIRAPA.

¤ 80 492

¤ 55 587
¤ 45 074
¤35 768

¤ 35 418
¤ 19 769

Custo (eliminação)

Proveitos (valorização)

Saldo

Os proveitos com a protecção ambiental no que respeita aos resíduos referem-se às operações de valorização, enquanto os custos incluem os gastos realizados
com as operações de tratamento/eliminação de resíduos.
Verifica-se que o valor total pago pelo tratamento dos resíduos com destino a
operações de eliminação teve um decréscimo de 20,65 % em relação ao ano de
2009. Este decréscimo deve-se às variações do mercado de gestão de resíduos e
a algumas contrapartidas obtidas na negociação dos contratos.
No ano de 2010 houve uma diminuição acentuada (31 %) nos ganhos com a valorização de resíduos, nomeadamente na venda dos resíduos escórias, chapas offset, entre outros. As quantidades/valorizações do resíduo papel e cartão também
diminuíram, em parte devido à alteração da produção das publicações oficiais
para suporte digital.
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Tabela 9
– Custos relacionados com monitorizações e investimentos relacionados com ambiente na INCM em
2009 e 2010

INCM imprensa nacional-casa da moeda

2009
(euros)

2010
(euros)

2010 vs
2009 (%)

Tendência de custos relacionados com
monitorizações e
investimentos

Efluentes gasosos

1 058

1 980

87

p

Efluentes líquidos

1 793

462

74

q

Ruído ambiente

1 384

1 235

11

q

Qualidade do ar
interior

-

12 130

-

-

Insonorização da
máquina de destruição
de apara do ed. IN

44 410

-

-

-

Medidas constantes no
PREn (ARCE)

6 857

61 849

802

p

Certificação energética
(edifício administrativo
da CM)

-

4 242

-

-

Certificado energético
(ADENE)

-

250

-

-

4 460

12 708

185

p

59 962

94 855

37

p

Tipo

Vários equipamentos (contentores, kit
ambientais, etc.)
Total

O aumento dos custos das monitorizações e investimentos deve-se em parte às
medidas constantes no ARCE e à impossibilidade de obter o pay-back das medidas do respectivo benefício no próprio ano; contudo, são ganhos garantidos e
visíveis a médio e longo prazo.
A INCM assegura ainda a gestão, retoma e valorização dos resíduos de embalagens colocados no mercado, em conformidade com a legislação, através do contrato celebrado com a Sociedade Ponto Verde, S. A.
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Ruído

No ano de 2010, a INCM recepcionou uma reclamação por motivos de ruído
ambiental no edifício da Casa da Moeda. Esta reclamação foi registada e tratada
de acordo com a metodologia definida.
Após localização do ruído ambiental que originou a reclamação, foi melhorada
a insonorização dos equipamentos identificados como possíveis causadores de
ruído e posteriormente foram realizadas monitorizações a este edifício (em dois
pontos). Foi confirmada a manutenção da conformidade legal e o reclamante foi
informado da mesma.

Consumo de energia
e emissão de gases com
efeito de estufa

O consumo de energia da INCM provém em grande parte da energia eléctrica,
com mais de 90 % do seu consumo total, estando esta relacionada directamente
com o seu processo produtivo; no entanto, existem outros equipamentos consumidores de energia eléctrica, nomeadamente rede de frio, AVAC, iluminação e
equipamentos informáticos (figura 7). Todos os valores apresentados, bem como
as suas variações, têm como base os valores mensais da facturação de cada um
dos edifícios da INCM. À data os consumos apresentados estão divididos por edifício e não por unidade de negócio/serviço, tendo em conta que somente existe
um sistema de leitura/contador por edifício.
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Consumo de energia em 2010

Figura 7
– Tipologia dos consumos de energia em 2010

26 665

Electricidade

Tabela 10
– Consumo de energia em 2009 e
2010 nos diferentes edifícios da
INCM

Local

1 196

1 194

Gás natural

Gasóleo

Electricidade
(MWh)

7
Gasolina

Gás natural
(m3)

2009

2010

2009

2010

Casa da Moeda

4 680

4 718

21 728

17 578

Imprensa Nacional

2 337

2 156

13 334

13 982

107

104

-

-

250 w

236

-

-

Posto de
Gondomar

64

60

-

-

Loja do Porto

18

23

-

-

Loja da F. Vilhena

26

26

-

-

Loja de Coimbra

23

21

-

-

Armazém de
Sacavém

51

59

-

-

3

3

0

5

7 559

7 407

35 062

27 212

26 665

1 329

Manuel de Melo
Contrastaria do
Porto

Grupo Desportivo
Total
Total (GJ)
Tendências

q

Gasóleo (l)

Gasolina (l)

2009

2010

2009

2010

32 054

33 017

762

195

31 564

32 054

33 017

762

195

1 196

1 159

1 194

26

7

q

p

q
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Figura 8
– Consumo de energia (GJ) em 2009
e 2010 nos diferentes edifícios da
INCM
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29 725

29 062

27 212 26 665

2009
2010

Nota. – Os factores de conversão
encontram-se no capítulo 15 –
ficha técnica.

Electricidade

1329 1 196

1 159 1 194

Gás natural

Gasóleo

26

7

Gasolina

Total (GJ)

De acordo com o Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de Abril, os edifícios da Casa da
Moeda e da Imprensa Nacional encontram-se classificados como consumidores
intensivos de energia. No ano de 2010 foi registado um consumo de 1057 tep no
edifício da Casa da Moeda e 476 t equivalentes de petróleo tep no edifício da
Imprensa Nacional. O ARCE para ambos os edifícios encontra-se em curso e as
medidas/acções previstas a serem implementadas até 2016.
Gás natural
O aquecimento de água para os banhos e a confecção de alimentos nos refeitórios da INCM utilizam como recurso energético o gás natural, tratando-se de um
recurso natural apenas consumido nos edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa
Nacional.
Dada a impossibilidade de quantificar o número de banhos, foi efectuada exclusivamente a relação entre o consumo de gás e o número de refeições para uma
melhor percepção da tendência deste recurso.
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Tabela 11
– Consumo de gás (metros
cúbicos), as refeições servidas
e a relação entre o consumo e
as refeições em 2010 e 2009 dos
edifícios da Casa da Moeda e da
Imprensa Nacional

Local

Consumo (m3)

Consumo (m3)
por refeição

Refeições

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Casa da
Moeda

21 728

17 578

100 916

101 110

0,22

0,17

Imprensa
Nacional

13 334

13 982

44 510

43 567

0,30

0,32

Total

35 062

31 560

145 426

144 677

0,24

0,22

Combustíveis

Tabela 12
– Consumo de gasóleo e gasolina
(litros) em 2009 e 2010 e a sua variação

2010 vs
2009

Tendência de consumo de gás/
refeição

(% e m3/refeição)

2010 vs 2009

- 19

- 0,04

q

5

0,02

p

- 10

- 0,02

q

A INCM possui uma pequena frota, composta por 1 veículo pesado e 30 veículos
ligeiros; estes utilizam como recurso energético gasóleo e gasolina sem chumbo
para as suas actividades de transporte e comerciais, entre outras.

Gasóleo (l)

Gasolina (l)

2010 vs 2009
(% e l)

Tendência de consumo
de combustíveis (l)
2010 vs 2009

2009

2010

2009

2010

Gasóleo

Gasolina

32 054

33 017

762

195

3

- 74

963

- 567

Gasóleo

Gasolina

p

q
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Apesar de ter havido uma diminuição de 2 % no consumo total de todos os edifícios, o VAB também diminuiu, levando assim a um aumento global do referido
indicador de 0,7 %.
Em relação a 2009, não foi alcançada a redução deste indicador. Contudo, o desvio não é significativo e nos próximos anos será alvo de melhorias, tendo em
conta o Acordo de Racionalização de Consumos Energéticos (ARCE) em curso
até 2016.
GJ/k€
Figura 8
– Consumo total de energia (GJ/k€)
na INCM nos anos de 2009 e 2010

0,584

0,588

2009

2010

Em comparação com 2009, a emissão de gases com efeito de estufa (GEE) directamente atribuída à INCM sofreu uma redução significativa de 35 %. Esta redução foi conseguida através da diminuição do consumo de energia, com as consequentes vantagens económicas (menos consumo) e ambientais associadas (o
consumo energético está relacionado com a emissão de CO2 decorrente da produção dessa energia), mas também devido ao facto de a produção de energia
utilizar fontes de energia mais limpas (renováveis, eólicas, hídricas, entre outras).
Esta opção da EDP Serviço Universal em 2010 conduziu à redução das emissões
de gases com efeito de estufa, tais como o dióxido de carbono (CO2), o dióxido
de enxofre (SO2) e os nitratos (NOX) a nível nacional.
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Ton CO 2e

Figura 9
– Comparativo entre as emissões
de GEE (ton CO2E) provenientes das
actividades da INCM

2 851

1 847

2009

Resíduos

2010

.

Na INCM são produzidos resíduos industriais, resíduos equiparados a domésticos e
resíduos hospitalares, provenientes do processo produtivo, das áreas administrativas,
refeitórios, instalações sanitárias e posto médico, respectivamente.
A gestão de resíduos tem como princípios:

•
•
•

A prevenção, redução na produção ou perigosidade dos resíduos produzidos;
A valorização através da reciclagem; e
O envio de resíduos para tratamento adequado.

Os resíduos produzidos são segregados e acondicionados em recipientes próprios devidamente identificados de acordo com a sua perigosidade e tipologia,
sendo armazenados temporariamente no parque de resíduos. Os resíduos, posteriormente, são recolhidos e encaminhados para destinos adequados pelos operadores de gestão licenciados.
Na tabela 13 encontram-se as quantidades de resíduos produzidos agrupados
por grandes grupos e enviados para destino adequado, de acordo com a Portaria
n.º 209/2004, de 3 de Março.
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Tabela 13
– Total de resíduos produzidos
(quilogramas) na INCM em 2009 e
2010 por tipologia
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Quantidades (quilogramas)

Resíduos urbanos
Papel e cartão

2009

2010

Tendência

1 129 346

1 134 994

p

457 647

438 852

q

Resíduos perigosos

52 590

34 936

q

Outros resíduos

77 860

78 364

p

Madeira

40 610

20 960

q

Metais

24 514

14 247

q

Plásticos

45 754

34 161

q
p

615

7 110

Tintas e solventes

Pilhas e REEE

40

23

q

Vidro

30

77

p

Total

1 829 006

1 763 723

q

No ano de 2010 houve uma diminuição na produção total de resíduos, nomeadamente na madeira, e resíduos perigosos; salienta-se que os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) tiveram um aumento significativo por
motivos de saída de equipamentos obsoletos.

Tabela 14
– Total de resíduos produzidos
(quilogramas) na INCM, em 2009 e
2010 por edifício

2009
Quantidades
(quilogramas)

2010
Quantidades
(quilogramas)

Variação
(%)

Edifício da Casa da Moeda

790 552

725 027

- 0,09

Edifício da Imprensa Nacional

925 520

855 959

- 0,08

101 217

101 702

0,005

Posto de Gondomar

1 825

1 874

0,03

Contrastaria do Porto

6 674

6 066

- 0,10

Armazém de Sacavém

1

72 702

1,0

Loja Filipa de Vilhena

-

-

-

Loja de Coimbra

-

227

1,0

3 216

166

- 18,42

-

-

0

1 829 006

1 763 723

- 0,04

Edifício da Manuel de Melo

Loja do Porto
Grupo Desportivo
INCM
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A variação obtida para o armazém de Sacavém deveu-se à saída de produtos abatidos relativos a produto obsoleto e à saída de sucata.
Figura 10
– Resíduos produzidos (quilogramas) nos anos de 2009 e 2010 nos
edifícios de Lisboa

Armazém de Sacavém

925 520 Kg

Casa da Moeda

855 959 Kg

Imprensa Nacinal

790 552 Kg
725 027 Kg

101 702 Kg

101 217 Kg

Manuel de Melo

72 702 Kg

1 Kg

2009

2010

Figura 11
– Resíduos produzidos (quilogramas) nos anos de 2009 e 2010 nas
lojas

Fazendo uma análise comparativa com a produção total de resíduos e o VAB
obtido em 2009 e 2010, podemos verificar que o valor não difere muito, uma vez
que as quantidades de resíduos produzidos diminuíram, assim como o VAB.
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Figura 12
– Resíduos produzidos (quilogramas) nos anos de 2009 e de 2010
nos edifícios de Porto/Gondomar

2009

2010

Mantém-se praticamente inalterado este rácio, pelo que se espera que este indicador tenda a estabilizar.

Figura 13
– Número total de resíduos produzidos (quilogramas) nos anos
de 2009 e 2010 por VAB

2009
2010

0,0360
0,0357

Quanto ao destino dos resíduos produzidos, a incineração continua a ser o destino que recebe mais resíduos, pelo facto de os edifícios estarem situados na área
metropolitana de Lisboa e do Porto. Estes resíduos têm como destino a Valorsul,
em Lisboa, e a Lipor, no Porto.
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Figura 14
– Destino dos resíduos produzidos
pela INCM em 2009 e 2010

produzidos em 2009

Valorização | 30 %
Eliminação | 77 %
Incineração | 61 %
Aterro | 1 %

produzidos em 2010

Valorização | 29 %
Eliminação | 6 %
Incineração | 64 %
Aterro | 1 %

O aumento verificado no destino incineração deve-se ao aumento da destruição
de material de segurança.
A fim de se avaliar o desempenho na gestão de resíduos por tipologia realizou-se uma divisão dos resíduos por tipologia, que foi classificada de acordo com o
Código LER (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março):
•
•
•
•

Resíduo perigoso valorizável;
Resíduo perigoso não valorizável;
Resíduo não perigoso não valorizável;
Resíduo não perigoso valorizável.

2010

2009

202 766

15 670

Resíduos perigosos
não valorizáveis (quilogramas)

Resíduos não perigosos
valorizáveis (quilogramas)

4 706

Resíduos perigosos
valorizáveis (quilogramas)

501 885

252 408

Resíduos não perigosos
valorizáveis quilogramas)

Resíduos não perigosos
não valorizáveis (quilogramas)

500 244

20 053

Resíduos perigosos
não valorizáveis (quilogramas)

Resíduos não perigosos
não valorizáveis (quilogramas)

17 848

Resíduos perigosos
valorizáveis (quilogramas)

Casa da
Moeda

229 986

612 895

12 690

389

310 485

601 828

13 063

145

Imprensa
Nacional

980

100 722

-

-

15

101 202

-

-

Manuel
de Melo

72 701

1

-

-

-

1

-

-

Armazém
de
Sacavém

880

3 663

1 523

-

1 639

3 554

1 481

-

Contrastaria
do Porto

477

1 397

-

-

563

1 262

-

-

Posto de
Gondomar

226

1

-

-

-

-

-

-

Loja de
Coimbra

10

156

-

-

3 150

66

-

-

Loja
do
Porto

-

-

-

-

-

-

-

-

Loja
Filipa
de
Vilhena

508 025

1 220 719

29 883

5 095

568 260

1 208 156

34 597

17 993

Total de
resíduos
produzidos por
tipologia

Tabela 15
– Total de resíduos produzidos
(quilogramas) na INCM, em 2009 e
2010, por tipologia
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No ano de 2010 não ocorreram acidentes ambientais, verificaram-se apenas
alguns incidentes (derrames) de pequena magnitude com impactes não significativos para o ambiente, uma vez que foram todos dentro das instalações e devidamente recolhidos sem qualquer contaminação ambiental. Contudo, esta é uma
área que vai continuar a merecer a melhoria e reforço dos meios de prevenção e
combate associados.
Durante os anos de 2009 e 2010 e prosseguindo com a implementação e consolidação de medidas de prevenção e combate a derrame, destacam-se as seguintes
acções:
•
Colocação de kit ambiental nas áreas sensíveis;
•
Sensibilização ambiental.

Ecoeficiência

A maior quantidade de água consumida na INCM é utilizada nas várias
actividades secundárias, sendo elas:
•
Refeitórios;
•
Instalações sanitárias e banhos;
•
Limpeza das instalações, rega dos espaços verdes e outros.
O recurso água é também utilizado no processo produtivo, no entanto, com
menor expressividade.
De forma a promover uma utilização racional deste recurso, foi adjudicada
durante o ano de 2010 uma auditoria ao consumo de água nos edifícios da Casa
da Moeda e da Imprensa Nacional.
De maneira a permitir uma avaliação mais precisa do desempenho ambiental
da INCM ao nível do consumo de água, a tabela 16 apresenta os consumos de
água por colaborador nos anos de 2009 e 2010. Os dados apresentados são retirados da facturação mensal de cada um dos edifícios integrantes da INCM, S. A.
À data os consumos apresentados estão divididos por edifício e não por unidade
de negócio/serviço, tendo em conta que somente existe um sistema de leitura/
contador por edifício.
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Tabela 16
– Consumo de água (metros cúbicos) em 2009 e 2010 por colaborador nos diferentes edifícios da
INCM – Variação de consumo entre
2009 e 2010

Local

Nota. – O número trabalhadores
inclui os pré-desligados e administradores.

Casa da
Moeda

Consumo
(metros cúbicos)
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Número de
trabalhadores

Consumo
(metros
cúbicos) por
trabalhador

2009

2010

2009

2010

2009

2010

15 529

16 266

425

425

37

38

Imprensa
Nacional

8 211

8 790

206

186

40

47

Manuel
de Melo

1 657

825

38

36

44

23

Posto de
Gondomar

257

315

24

24

11

13

Contrastaria
do Porto

647

810

44

41

15

20

Armazém
de Sacavém

116

180

3

4

39

45

Loja Filipa
de Vilhena

74

36

4

4

19

9

Loja de
Coimbra

41

83

5

5

8

16

Loja do
Porto

119

149

8

8

15

19

83

61

-

-

-

26 734

27 515

757

733

35

Grupo
Desportivo
Total

2010 vs
2009
(% e m3 /
trabalhador)
5
1,73
19
7,40
- 47
- 20,70
23
2,42
34
5,03
16
6,36
- 51
- 9,45
96
7,84
26
3,81

- 38

Tendência

p
p
q
p
p
p
q
p
p
q

6
2,22

p
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Figura 15
– Consumos de água (metros cúbicos) em 2009 e 2010 nos edifícios
de Lisboa/Sacavém
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15 529

16 266

2009
2010

8 211

8 790

1657
820
Casa da Moeda

Figura 16
– Consumos de água (metros cúbicos) em 2009 e 2010 nos edifícios
do Porto/Gondomar

Imprensa Nacional

116

Manuel de Melo

180

Armazém
de Sacavém

810

83

61

Grupo Desportivo

Posto de Gondomar
Contrastaria do Porto

647

315
257

2009

2010
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149

Figura 17
– Consumos de água (metros cúbicos) em 2009 e 2010 nas lojas de
Coimbra, Porto e Filipa de Vilhena

Loja do Porto
119

Loja de Coimbra
Loja Filipa de Vilhena
83

74

41

36

2009

2010

A redução do consumo de água é um dos principais objectivos da INCM, tendo
em conta a importância que este recurso representa para a humanidade. Para
tal, encontramo-nos a realizar auditorias ao consumo de água nos dois edifícios
industriais. As acções de sensibilização continuam a decorrer de forma a promover a racionalização da água, bem como estudos para a redução do consumo
em 2011.
Figura 18
– Consumo anual (metros cúbicos)
por colaborador em 2009 e 2010

47

45

44
40

39

37

Loja do Porto

38

Loja de Coimbra
Loja Filipa de Vilhena
Armazém de Sacavém
Contrastaria do Porto

23
20

19
15

16

15

13

11

9

8

2009

Posto de Gondomar

19

Manuel de Melo
Imprensa Nacional
Casa da Moeda

2010

Existe uma grande variedade de matérias-primas e subsidiárias devido à grande
diversidade de produtos produzidos, estando estas agrupadas em classes de
acordo com as suas especificações. As classes de matérias-primas e subsidiárias utilizadas na produção da INCM são papel, cartolina, cartão, sobrescritos,
tinta, discos, filmes rígidos, produtos químicos, cola, chips, metais, materiais fotográficos, de encadernação, materiais de holografia, embalagem de espécimes
numismáticos, material de embalagem, outras matérias-primas, subsidiárias e de
consumo e outros materiais de segurança. Todas as matérias-primas e subsidiárias utilizadas são geridas de forma a optimizar o seu consumo, minimizando o
desperdício.
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Com vista a efectuar uma relação da quantidade de produtos por quilograma de
matéria-prima e subsidiária consumida, efectuou-se um balanço, referente aos
anos de 2009 e 2010:
Tabela 17
– Quantidades em quilogramas de
matérias-primas adquiridas em
2009 e 2010 na INCM e relação com
quantidades em quilogramas de
produtos

Nota. – Alguns pesos unitários das
matérias-primas foram estimados, contudo, a sua significância é
reduzida.

Outros descritores

Quantidade de produtos
(quilogramas)

Quantidade de matérias-primas e subsidiárias
(quilogramas)

Quantidade de produtos
pormatérias-primas e subsidiárias (quilogramas)

2009

2010

2009

2010

2009

2010

3 113 620

5 438 730

4 897 965

3 637 006

0,636

1,495

Foi efectuada uma comparação entre 2009 e 2010 da quantidade de produto produzido e da quantidade de matéria-prima consumida, verificando-se que para
uma maior quantidade de produto produzido foi utilizada menor quantidade
de matéria-prima, ou seja, genericamente obteve-se um melhor desempenho.
Salienta-se que estes dados necessitam de ter um apuramento mais detalhado
nos próximos anos para que seja possível incidir sobre as áreas/produtos com
perdas mais significativas.

No ano de 2010 as monitorizações previstas foram realizadas de acordo com a
legislação em vigor.
Os resultados obtidos após caracterização das emissões atmosféricas foram
comunicados à autoridade competente (CCDR-LVT), conforme legislação aplicável, tendo, neste âmbito, a INCM dado cumprimento aos valores requeridos.
Os efluentes líquidos dos edifícios de Lisboa – Casa da Moeda e Imprensa
Nacional – estão sujeitos a monitorizações anuais. Estas monitorizações são realizadas de acordo com o edital da Câmara Municipal de Lisboa (edital n.º 156/91).
Apresentam-se de seguida os resultados dos parâmetros monitorizados por
licença de autorização de descarga de efluentes industriais. Até à data, conclui-se
que a nossa actividade não causou impactes negativos nos colectores municipais,
assim como na estação de tratamento de águas residuais (ETAR).
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Tabela 18
– Parâmetros analisados no edifício da Imprensa Nacional
Edital n.º 156/91, da Câmara Municipal de Lisboa.

1

Parâmetros
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Valor limite 1

2009

2010

Sem valor definido

420

100

Chumbo (mg/l)

≤ 2,0

< 0,30

0,009

Cobre (mg/l)

≤ 5,0

< 0,3

< 0,05

Sem valor definido

970

410

Crómio total (mg/l)

≤ 5,0

< 0,25

< 0,13

Fenóis (mg/l)

≤ 30

1,5

0,1

Hidrocarbonetos totais (mg/l)

≤ 60

1,6

5,1

Óleos e gorduras (mg/l)

≤ 50

17

14

pH (Escala de Sörensen)

≥ 5,5 e ≤ 9,5

7,1

7

≤ 5,0

< 0,01

0,004

Sólidos em suspensão (mg/l)

≤ 1 000

92

48

Sulfatos (mg/l)

≤ 1 000

80

48

Sulfuretos (mg/l)

≤ 2,0

0,25

0,02

Temperatura (ºC)

≤ 40

21

25/25

Zinco (mg/l)

≤ 5,0

0,14

0,11

Carência bioquímica oxigénio
(CBO5 mg/l O2 )

Carência química oxigénio
[CQO (mg/l O2 )]

Prata (mg/l)
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Tabela 19
– Parâmetros analisados no edifício da Casa da Moeda
Edital n.º 156/91, da Câmara
Municipal de Lisboa.

1

INCM imprensa nacional-casa da moeda

Parâmetros

Valor limite1

2008

2009

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 1

Ponto 2

≤ 2,0

0,005

0,005

< 0,010

< 0,010

< 0,1

< 0,1

< 0,05

< 0,05

CBO5 (mg/l O2 )

Sem valor
definido

350

140

560

180

Chumbo (mg/l)

≤ 2,0

Arsénio (mg/l)
Cádmio (mg/l)

Cianetos (mg/l)
Cobre (mg/l)
CQO (mg/l O2 )
Crómio VI (mg/l)
Crómio total (mg/l)
Detergentes (mg/l)
Fenóis (mg/l)

≤ 1,0

< 0,5

< 0,5

0,017

< 0,3

≤ 1,0

< 0,01

< 0,01

< 0,015

< 0,015

0,1

0,1

0,093

0,3

Sem valor
definido

770

290

1 300

490

≤ 5,0

≤ 0,4
≤ 5,0
≤ 50

≤ 30

0,18

0,12

< 0,04

< 0,04

< 0,3

< 0,3

< 0,26

< 0,26

1,3

0,65

1,2

0,61

0,2

0,8

0,1

< 0,001

≤ 0,2

0,001

0,001

< 0,010

< 0,010

< 0,3

< 0,3

< 0,30

0,022

≤ 60

21

< 0,5

31

13

Óleos e gorduras (mg/l)

Sem valor
definido

88

4,7

63

37

pH (Escala de Sörensen)

≥ 5,5 e ≤ 9,5

7,3

8,3

7,3

7,7

0,01
300
< 15
1
19,4/19,2

0,01
88
88
1
18,9/19,4

< 0,005
460
84
0,02
21/19

0,0417
250
86
<0,02
24/22

19,2

19,2

19,7

18,8

Mercúrio (mg/l)
Níquel (mg/l)
Óleos minerais (mg/l)

Prata (mg/l)
Sólidos em suspensão (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Sulfuretos (mg/l)
Temperatura (ºC)
Temperatura do pH (ºC)

≤ 5,0

≤ 5,0
≤ 1 000
≤ 1 000
≤ 2,0
≤ 40

Sem valor
definido

Total de metais (mg/l)

≤ 10

0,4

0,3

0,75

0,64

Zinco (mg/l)

≤ 5,0

0,3

0,2

0,64

0,3

Em relação aos restantes edifícios, são caracterizados como administrativos ou
equivalentes, não havendo a exigência de monitorizar as descargas de águas residuais (efluentes líquidos). Contudo, e devido ao nosso CAE principal designado
«18120 – outra impressão», este impõe a necessidade de solicitar autorizações
periódicas de ligação ao colector municipal à Câmara Municipal de Loures – edifício de Sacavém – e aos Serviços Municipais de Saneamento Básico – Contrastaria
do Porto.
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No relatório de sustentabilidade de 2009, foram definidos objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente documento.
Medidas

Meta

Execução

Comentários

Objectivo: Aumentar a eficiência energética dos nossos edifícios e operações
Realizar auditorias energéticas periódicas (dois em dois anos) às instalações da 2011
empresa

●

Em curso

Certificação energética e da qualidade do
ar interior do edifício administrativo da 2010
Casa da Moeda

●

Concluído

Objectivo: Garantir o tratamento adequado dos resíduos e efluentes produzidos

●

Realizada. Dados em
análise

Realizar uma auditoria ao consumo de
2010
água

●

Adiado para 2011

Possibilitar a emissão de recibos e facturas electrónicos no relacionamento com 2010
clientes e colaboradores

●

Parcialmente realizado.
Facturas adiadas para
2011

Reduzir a produção de resíduos por VAB Anual
Objectivo: Aumentar a eficiência ao nível dos consumos
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Assumem-se, para o futuro, os seguintes compromissos:

Compromissos

Meta

Medidas: Promover a educação ambiental
Realização de um inquérito ambiental/diagnóstico para caracterização da
população da INCM. Avaliar resultados e implementar medidas

2011-2012

Realizar acções de formação para todos os colaboradores e realizar divulgações das medidas

2011

Medidas: Aumentar a eficiência na utilização dos recursos
Reduzir o rácio resíduos/VAB

2011-2012

Integrar matérias-primas mais amigáveis e com maiores capacidades e
aumentar a taxa de reciclagem em prol da eliminação

2011-2012

Reduzir, até 2016, em 8 % o consumo energético do edifício da Casa da Moeda,
em 17 % do edifício da Imprensa Nacional, nos termos do acordado no ARCE,
e em 2 % dos restantes edifícios

2011-2012

Implementar as medidas de racionalização definidas e aprovadas no ARCE
para os anos de 2011-2012

2011-2012

Reduzir o consumo de água por utilizador para os níveis de 2009, ou seja, 35
m3/ano

2011

Efectuar campanhas de sensibilização dos consumos e gastos

2011

Passar a emitir facturas e recibos electrónicos

2011

Realizar auditorias energéticas às instalações da empresa

2011

Realizar auditoria ao consumo de água

2011

Tabela GRI
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Tabela GRI

Indicadores de perfil

1

Estratégia e análise

1.1

Mensagem do presidente.

1.2

Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades.

2

Perfil organizacional

2.1

Denominação da organização relatora.

2.2

Principais marcas, produtos e ou serviços.

2.3

Estrutura operacional da organização e principais divisões, operadoras, subsidiárias
e joint ventures.

2.4

Localização da sede social da organização.

2.5

Número de países em que a organização opera, assim como os nomes dos países
onde se encontram as principais operações ou que têm uma relevância específica
para as questões da sustentabilidade, abrangidas pelo relatório.

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade.

2.7

Mercados abrangidos.

P. 5
Pp. 20 a 21
P. 2
Pp. 10 a 14
P. 15
P. 2
Pp. 10 a 14
P. 2
P. 45
P. 10 a 15 e 31. Deverá também ser consultado o
Relatório e Contas INCM
2010, disponível em www.
incm.pt

2.8

Dimensão da organização relatora.

2.9

Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido pelo relatório, referentes à dimensão, à estrutura organizacional ou à estrutura accionista.

P. 32

2.10

Prémios recebidos durante o período abrangido pelo relatório.

P. 25

3

Parâmetros do relatório
Perfil do relatório

3.1

Período abrangido para as informações apresentadas no relatório.

P. 2

3.2

Data do último relatório publicado.

P. 2

3.3

Ciclo de publicação de relatórios.

P. 2

Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo.

P. 2

3.4

Âmbito e limites de enquadramento do relatório
3.5

Processo para a definição do conteúdo do relatório.

P. 2

3.6

Limite do relatório.

P. 2

3.7

Refira quaisquer limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do relatório.

P. 2

3.8

Base para a elaboração do relatório, no que se refere a joint ventures, subsidiárias,
instalações arrendadas, operações atribuídas a serviços externos e outras entidades,
passíveis de afectar significativamente a comparação entre diferentes períodos e/
ou organizações.

P. 2

3.9

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculo, incluindo hipóteses e técnicas
subjacentes às estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e de outras informações contidas no relatório.

Pp. 2 e 95

3.10

Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações existentes em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações.

P. 2
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3.11

Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito, limite ou
métodos de medição aplicados.

P2

Índice de conteúdo da GRI
3.12

Sumário do conteúdo da GRI.

Presente tabela

Verificação
3.13

Política e prática corrente relativa à procura de um processo independente de garantia de fiabilidade para o relatório.

4

Governação, compromissos e envolvimento

Não foi solicitada a verificação externa deste relatório

Governação
4.1

Estrutura de governação da organização, incluindo comissões subordinadas ao órgão
de governação hierarquicamente mais elevado e com responsabilidade por tarefas
específicas, tais como a definição da estratégia ou a supervisão da organização.

P. 20

4.2

Indique se o presidente do órgão de governação hierarquicamente mais elevado é,
simultaneamente, um director executivo.

P. 20

4.3

Indique, no caso de organizações com uma estrutura de administração unitária, o
número e o género dos membros do órgão de governação hierarquicamente mais
elevado que são independentes e ou os membros não executivos.

P. 20

4.4

Mecanismos que permitam a accionistas e funcionários transmitir recomendações
ou orientações ao órgão de governação hierarquicamente mais elevado.

Pp. 19 e 21

4.5

Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governação hierarquicamente mais elevado, dos directores de topo e dos executivos e o desempenho da
organização.

P. 20

4.6

Processos ao dispor do órgão de governação hierarquicamente mais elevado para
evitar a ocorrência de conflitos de interesse.

P. 19

4.7

Processo para a determinação da composição, qualificações e competências exigidas aos membros do órgão de governação hierarquicamente mais elevado e respectivas comissões, incluindo considerações de género e outros indicadores de
diversidade.

P. 20

4.8

O desenvolvimento interno de declarações de princípios ou de missão, códigos
de conduta e princípios considerados relevantes para o desempenho económico,
ambiental e social, assim como a fase de implementação.

Pp. 7 e 19

4.9

Processos do órgão de governação hierarquicamente mais elevado para supervisionar a forma como a organização efectua a identificação e a gestão do desempenho
económico, ambiental e social, a identificação e a gestão de riscos e oportunidades
relevantes, bem como a adesão ou conformidade com as normas internacionalmente
aceites, códigos de conduta e princípios.

P. 21

4.10

Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governação hierarquicamente mais elevado, especialmente em relação ao desempenho económico, ambiental e social.

4.11

Compromissos com iniciativas externas
Explicação sobre se o princípio da precaução é abordado pela organização e de
que forma.

P. 21

Pp. 20 e 21

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a organização subscreve ou defende.

P. 19

4.13

Participação significativa em associações (tais como associações industriais) e ou
organizações de defesa nacionais/internacionais.

Pp. 48 e 56

Envolvimento das partes interessadas
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4.14

Relação dos grupos que constituem as partes interessadas envolvidas pela
organização.

P. 16

4.15

Base para a identificação e selecção das partes interessadas a serem envolvidas.

P. 16

4.16

Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, incluindo a frequência
do envolvimento, por tipo e por grupos, das partes interessadas.

P. 16

4.17

Principais questões e preocupações identificadas através do envolvimento das partes interessadas e as medidas adoptadas pela organização no tratamento das mesmas, nomeadamente através dos relatórios.

P. 16

Indicadores de desempenho
Desempenho económico
Aspecto: Desempenho económico
EC1

Valor económico directo gerado e distribuído, incluindo
receitas, custos operacionais, indemnizações a trabalhadores,
donativos e outros investimentos na comunidade, lucros não
distribuídos e pagamentos a investidores e governos.

E

P. 22

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades
para as actividades da organização, devido às alterações
climáticas.

E

Pp. 21 e 48

EC3

Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios
definidos pela organização.

E

P. 37

EC4

Apoio financeiro significativo recebido do Governo.

E

P. 22

Aspecto: Presença no mercado
EC5

Rácio entre o salário mais baixo por género e o salário
mínimo local, nas unidades operacionais importantes.

C

P. 33

EC6

Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores
locais, em unidades operacionais importantes.

E

P. 23

EC7

Procedimentos para contratação local e proporção de cargos de gestão de topo ocupados por indivíduos provenientes da comunidade local, nas unidades operacionais mais
importantes.

E

No contexto da INCM, o conceito «contratação local» traduz-se em «contratação de cidadãos de nacionalidade portuguesa». Todos
os membros do conselho de administração
têm nacionalidade portuguesa.

E

P. 55

C

N. d.

Aspecto: Impactes económicos indirectos
EC8

EC9

Desenvolvimento e impacte dos investimentos em infra-estruturas e serviços que visam essencialmente o benefício
público através de envolvimento comercial, em géneros ou
pro bono.
Descrição e análise dos impactes económicos indirectos
mais significativos, incluindo a sua extensão.
Desempenho ambiental
Aspecto: Materiais

EN1

Materiais utilizados, por peso ou por volume.

E

P. 73

EN2

Percentagem de materiais utilizados que são provenientes
de reciclagem.

E

P. 23

Aspecto: Energia
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EN3
EN4

Consumo directo de energia, discriminado por fonte de energia primária.
Consumo indirecto de energia, discriminado por fonte
primária.

E

P. 61

E

P. 61

EN5

Total de poupança de energia devido a melhorias na conservação e na eficiência.

C

P. 64

EN6

Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na eficiência energética ou nas energias renováveis e reduções no
consumo de energia em resultado dessas iniciativas.

C

N. d.

EN7

Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia
e reduções alcançadas.

C

N. d.

Aspecto: Água
EN8

Consumo total de água, por fonte.

E

P. 69

EN9

Recursos hídricos significativamente afectados pelo consumo
de água.

C

N. a. Todas as instalações da INCM são fornecidas pela rede pública de fornecimento
de água, não cumprindo nenhum dos requisitos definidos pela GRI para que se considere consumidor significativo deste recurso
hídrico.

EN10

Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada.

C

Alguns equipamentos funcionam com circuito fechado de água, de modo a diminuir
o consumo, não sendo no entanto possível
quantificar o volume de água reciclada.

E

Todas as instalações da INCM se situam em
área urbana.

Aspecto: Biodiversidade
EN11

Localização e área dos terrenos pertencentes, arrendados ou
administrados pela organização no interior de zonas protegidas, ou a elas adjacentes, e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das zonas protegidas.

EN12

Descrição dos impactes significativos de actividades, produtos e serviços sobre a biodiversidade das áreas protegidas e
sobre as áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas
protegidas.

E

A actividade da INCM, por se realizar em
áreas urbanas, não tem impactes directos
significativos sobre áreas protegidas ou com
alto índice de biodiversidade. A existência
de impacte indirecto carece de uma análise
cuidada da cadeia de fornecimento.

EN13

Habitats protegidos ou recuperados.

C

Não foi efectuada qualquer intervenção em
habitats protegidos ou recuperados.

EN14

Estratégias e programas, actuais e futuros, de gestão de
impactes na biodiversidade.

C

N. d.

EN15

Número de espécies, na lista vermelha da IUCN e na lista
nacional de conservação das espécies, com habitats em áreas
afectadas por operações, discriminadas por nível de risco de
extinção.

C

N. a.
V. nota em EN11.

E

P. 64

E

As deslocações em serviço são maioritariamente efectuadas em veículos da INCM,
sendo contabilizadas como emissões directas. As restantes deslocações efectuadas,
nomeadamente por transportadoras aéreas,
são muito marginais e pouco significativas.

Aspecto: Emissões, efluentes e resíduos
EN16

EN17

Emissões totais directas e indirectas de gases com efeito de
estufa, por peso.

Outras emissões indirectas relevantes de gases com efeito
de estufa, por peso.
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C

N. d.

EN19

Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso.

E

A INCM não possui qualquer processo, produto ou serviço que utilize substâncias destruidoras da camada de ozono; no entanto
existem alguns equipamentos de refrigeração que contêm estas substâncias.
Foi realizado um levantamento dos equipamentos existentes em todas as instalações
da INCM de forma a garantir o cumprimento da legislação nacional e comunitária.
Até 2015, todos os equipamentos que possuem o fluido R-22 (HCFC-22), ou outros fluidos do mesmo tipo, serão substituídos.
Em 2010 a INCM teve uma fuga de 96 kg
do fluido (HCFC-22) devido a uma anomalia de refrigeração. Este equipamento foi
desactivado.

EN20

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por
tipo e por peso.

E

P. 74

EN21

Descarga total de água, por qualidade e destino.

E

P. 74

EN22

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de
eliminação.

E

P. 65

EN23

Número e volume total de derrames significativos.

E

P. 69

EN24

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou
tratados considerados perigosos nos termos da Convenção
de Basileia – anexos I, II, III e VIII, e percentagem de resíduos
transportados por navio, a nível internacional.

C

Não foi efectuada qualquer operação relativa a resíduos perigosos nos termos da
Convenção de Basileia.

EN25

Identidade, dimensão, estatuto de protecção e valor para a
biodiversidade dos recursos hídricos e respectivos habitats,
afectados de forma significativa pelas descargas de água e
escoamento superficial.

C

A INCM tem autorização de ligação às redes
de colectores de águas residuais, cumpre os
valores admitidos e realiza as monitorizações de acordo com a legislação em vigor.

Aspecto: Produtos e serviços
EN26

Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos
e serviços e grau de redução do impacte.

E

P. 59

EN27

Percentagem recuperada de produtos vendidos e respectivas
embalagens, por categoria.

E

P. 60

E

Não se registaram coimas ou sanções por
incumprimento das leis e regulamentos
ambientais.

C

N.d.

Aspecto: Conformidade
EN28

Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o número total de sanções não monetárias por incumprimento das leis e regulamentos ambientais.
Aspecto: Transporte

EN29

Impactes ambientais significativos resultantes do transporte
de produtos e outros bens ou matérias-primas utilizados
nas operações da organização, bem como o transporte de
funcionários.
Aspecto: Investimentos ambientais
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EN30

Total de custos e investimentos com a protecção ambiental,
por tipo.

C

Pp. 59 e 60

Desempenho social – práticas laborais e trabalho condigno
Aspecto: Emprego
LA1

Número total de trabalhadores por tipo de emprego, por contrato de trabalho e por região, discriminados por género.

E

P. 31

LA2

Número total de novos trabalhadores contratados e respectiva taxa de rotatividade, por faixa etária, género e região.

E

P. 31

LA3

Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que
não são concedidos a funcionários temporários ou a tempo
parcial, por locais de operação.

C

P. 37

LA15

Regresso ao trabalho e taxas de retenção após a licença
parental, por género.

E

P. 33

Aspecto: Trabalho/Relações de gestão
LA4

Percentagem de empregados abrangidos por acordos de
negociação colectiva.

E

P. 34

LA5

Prazos mínimos de notificação prévia em relação a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento é mencionado nos acordos de contratação colectiva.

E

A INCM cumpre os prazos definidos nas
normas do Código do Trabalho.

Aspecto: Segurança e saúde no trabalho

LA6

Percentagem da totalidade da mão-de-obra representada
em comissões formais de segurança e saúde, que ajudam
no acompanhamento e aconselhamento sobre programas de
segurança e saúde ocupacional.

C

P. 38

LA7

Taxa de lesões, doenças profissionais, dias perdidos, absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região e por
género.

E

P. 31

LA8

Programas em curso de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em curso, para garantir
assistência aos trabalhadores, às suas famílias ou aos membros da comunidade afectados por doenças graves.

E

Pp. 36 e 38

LA9

Tópicos relativos a saúde e segurança, abrangidos por acordos formais com sindicatos.

C

Os acordos com sindicatos existentes não
cobrem este tipo de matérias.

Aspecto: Formação e educação
LA10

Média de horas de formação, por ano, por trabalhador, discriminadas por género e por categoria de funções.

E

P. 33

LA11

Programas para a gestão de competências e aprendizagem
contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade
dos funcionários e para a gestão de carreira.

C

P. 36

LA12

Percentagem de funcionários que recebem, regularmente,
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira,
por género.

C

Pp. 33 e 35

Aspecto: Diversidade e igualdade de oportunidades
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Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos
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diversidade.

página 115

E

P. 32

E

P. 31

HR1

Percentagem e número total de contratos de investimentos
significativos e outros contratos que incluem cláusulas que
demonstrem preocupações com direitos humanos ou que
tenham sido submetidos a avaliações referentes a direitos
humanos.

E

Não foi efectuado nenhum contrato contendo este tipo de cláusulas.

HR2

Percentagem dos principais fornecedores, empresas contratadas e outros parceiros que foram submetidos a avaliações
relativas a direitos humanos e medidas tomadas.

E

Não foi avaliado nenhum fornecedor relativamente a questões de direitos humanos.

HR3

Número total de horas de formação em políticas e procedimentos relativos a aspectos dos direitos humanos relevantes
para as operações, incluindo a percentagem de funcionários
que beneficiaram de formação.

E

P. 19

E

P. 19

Aspecto: Igualdade de remuneração para mulheres e homens
LA14

Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional.
Desempenho social – direitos humanos
Aspecto: Investimento e práticas de procurement

Aspecto: Não-discriminação
HR4

Número total de casos de discriminação e acções correctivas tomadas.

Aspecto: Liberdade de associação e acordo de negociação colectiva

HR5

Operações identificadas e principais fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e a
negociação colectiva pode ser violado ou correr risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito.

E

Pp. 19 e 34

E

Pp. 19 e 33

E

Pp. 19 e 34

C

A segurança da INCM é assegurada por
efectivos da PSP (Esquadra da Casa da
Moeda e Comando Metropolitano do Porto)
e da empresa Grupo 8.
Ambas as entidades abordam o tema dos
direitos humanos na formação dos seus
efectivos.

Aspecto: Trabalho infantil

HR6

Operações identificadas e principais fornecedores identificados como tendo risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas que contribuem para a sua
abolição efectiva.
Aspecto: Trabalho forçado e escravo

HR7

Operações identificadas e principais fornecedores identificados como tendo risco significativo de ocorrência de trabalho
forçado ou escravo e as medidas tomadas que contribuem
para a sua abolição.
Aspecto: Práticas de segurança

HR8

Percentagem do pessoal de segurança submetido a formação nas políticas ou procedimentos da organização, relativos
aos direitos humanos, e que são relevantes para as operações.

Aspecto: Direitos dos povos indígenas
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HR9

Número total de incidentes que envolvam a violação dos
direitos dos povos indígenas e acções tomadas.

C

N.a.

E

Não foi efectuada nenhuma análise/avaliação relativamente a questões de direitos
humanos em 2010.

E

P. 19

Aspecto: Avaliação
HR10

Percentagem e número total de operações que tenham sido
objecto de análise e ou avaliações de impacte sobre direitos
humanos.
Aspecto: Remediação

HR11

Número de queixas relacionadas com os direitos humanos
arquivadas, tratadas e resolvidas através de mecanismos
formais.
Desempenho social – Sociedade
Aspecto: Comunidades locais

SO1

Percentagem de operações implementadas com envolvimento da comunidade local, avaliações de impacte e programas de desenvolvimento.

E

P. 21

SO9

Operações com impactes, potenciais ou reais, negativos
sobre as comunidades locais.

E

Pp. 20 e 21

SO10

Medidas de prevenção e mitigação implementadas em operações com impactes potencial ou efectivamente negativos
sobre comunidades locais.

E

Pp. 20 e 21

Aspecto: Corrupção

SO2

Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de
análise de riscos à corrupção.

E

Em 2010 foi definido um plano de auditorias e feita uma auditoria-piloto numa área
administrativa de suporte às unidades de
negócio. Deste teste resultaram melhorias
a implementar nos processos a realizar nas
unidades de negócio e nos serviços partilhados por estas, no que respeita a prevenção
da corrupção.

SO3

Percentagem de trabalhadores que tenham efectuado formação nas políticas e práticas de anticorrupção da organização.

E

P. 19

SO4

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.

E

P. 19

Aspecto: Políticas públicas
SO5

Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e em grupos de pressão.

E

P. 19

SO6

Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a partidos políticos, políticos ou a instituições relacionadas, discriminadas por país.

C

Em 2010 não foram efectuadas quaisquer
contribuições neste sentido.

C

P. 20

Aspecto: Concorrência desleal
SO7

Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust e práticas de monopólio, bem como os seus
resultados.
Aspecto: Conformidade
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SO8

Montantes das coimas significativas e número total de
sanções não monetárias por incumprimento das leis e
regulamentos.
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E

Não se registaram coimas ou sanções por
incumprimento das leis e regulamentos em
2010.

E

P. 46

C

Não se registaram não conformidades com
produtos ou serviços relativamente a impactes na saúde ou na segurança dos utilizadores em 2010.

Desempenho social – Responsabilidade pelo produto
Aspecto: Saúde e segurança do cliente

PR1

Indique os ciclos de vida dos produtos e serviços em que os
impactes de saúde e segurança são avaliados com o objectivo de efectuar melhorias, bem como a percentagem das
principais categorias de produtos e serviços sujeitas a tais
procedimentos.

PR2

Refira o número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e códigos voluntários relativos
aos impactes, na saúde e segurança, dos produtos e serviços
durante o respectivo ciclo de vida, discriminado por tipo de
resultado.
Aspecto: Rotulagem de produtos e serviços

PR3

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por
regulamentos e a percentagem de produtos e serviços significativos sujeitos a tais requisitos.

E

P. 46

PR4

Indique o número total de incidentes resultantes da não conformidade com os regulamentos e códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado.

C

Não se registaram não conformidades com
produtos ou serviços relativamente a falhas/
erros de rotulagem em 2010.

PR5

Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente,
incluindo resultados de pesquisas que meçam a satisfação
do cliente.

C

P. 51

Aspecto: Comunicações de marketing

PR6

Programas de observância das leis, normas e códigos
voluntários relacionados com comunicações de marketing,
incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

E

P. 24

PR7

Indique o número total de incidentes resultantes da não conformidade com os regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade,
promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado.

C

Não se registaram não conformidades com
produtos ou serviços relativamente a comunicações de marketing em 2010.

C

Não foi registada qualquer reclamação relativamente a violação de privacidade em 2010.

E

Não se registaram coimas por incumprimento de regulamentação relativamente a
fornecimento e/ou utilização de produtos ou
serviços em 2010.

Aspecto: Privacidade do cliente
PR8

Número total de reclamações registadas relativas à violação
da privacidade de clientes.
Aspecto: Conformidade

PR9

Montante das coimas (significativas) por incumprimento de
leis e regulamentos relativos ao fornecimento e utilização de
produtos e serviços.

E – Essencial.
C – Complementar.

N. a. – Não aplicável.
N. d. – Não disponível.

página 118

INCM imprensa nacional-casa da moeda

Glossário

Cunhagem – Processo através do qual as moedas são gravadas, consistindo na
estampagem de um desenho numa, ou ambas, as faces de uma moeda.
EMV – Europay, MasterCard e Visa.
Focus group – Técnica utilizada na pesquisa de mercado qualitativa, na qual se
utiliza a discussão moderada entre um grupo de pessoas, também denominada
«Discussões de grupo».
GRI – A Global Reporting Initiative é uma instituição independente cuja missão
é desenvolver e divulgar linhas de orientação para a comunicação da sustentabilidade, num processo participado pelos vários grupos de interesse envolvidos.
Estas linhas de orientação poderão ser aplicadas voluntariamente pelas organizações na comunicação dos desempenhos ambientais, sociais e económicos das
suas actividades, produtos e serviços.
I&D – Investigação e desenvolvimento.
Partes interessadas (stakeholders) – Pessoa, grupo ou entidade que afecta
ou é afectada pelas acções, objectivos e políticas de uma organização. As partes
interessadas mais comuns para uma organização incluem clientes, empregados,
accionistas, Governo, fornecedores, sindicatos e a comunidade em geral da qual
a organização extrai recursos.
Segurança física de documentos – Materiais e características dos documentos,
gerados com técnicas e equipamentos exclusivos, que impedem a produção ou
modificação fraudulenta de documentos seguros.
Segurança física de instalações – Meios e mecanismos de protecção contra
acessos indevidos a bens ou locais perpetrados por pessoas não autorizadas.
Segurança lógica – Instrumentos de protecção de informação que impedem o
acesso indevido a dados ou a meios de processamento e produção desses dados.
Toque – Permilagem de metal precioso contido numa liga.
VAB – Valor acrescentado bruto dos bens e serviços produzidos, deduzidos
do valor dos consumos intermédios e matérias-primas, incluindo energia e
ferramentas.
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Ficha técnica

Nota. – De modo a ser possível a
aplicação dos factores de conversão acima listados, foram
consideradas as seguintes
densidades:
Gás natural | 0,8404 kg/m3
Gasóleo | 0,8350 kg/l
Gasolina | 0,7500 kg/l

Nota. – O factor de emissão de electricidade considerado para 2009
foi o indicado pela EDP (Serviço
Universal), tendo por base a evolução mensal das emissões específicas ao longo do ano.

Tipo de consumo
Electricidade

Factor de conversão

Fonte

1 MWh

3,6 GJ

GRI

Gás natural

1 kg

0,0451 GJ

Despacho n.º 17 313/2008

Gasóleo

1 kg

0,0433 GJ

Despacho n.º 17 313/2008

Gasolina

1 kg

0,0450 GJ

Despacho n.º 17 313/2008

Tipo de consumo
Electricidade

Factor de conversão

Fonte

1 MWh

0,215 TEP

Despacho n.º 17 313/2008

Gás natural

1 000 kg

1,077 TEP

Despacho n.º 17 313/2008

Gasóleo

1 000 kg

1,0353 TEP

Despacho n.º 17 313/2008

Gasolina

1 000 kg

1,073 TEP

Despacho n.º 17 313/2008

Tipo de consumo

Factor de conversão

Fonte

Electricidade (2010)

227,07

kgCO2e/MWh

EDP (Serviço Universal)

Electricidade (2009)

354,36

kgCO2e/MWh

EDP (Serviço Universal)

Electricidade (2008)

470,00

kgCO2e/MWh

Portaria n.º 63/2008

Gás natural

64,1

kgCO2e/GJ

Despacho n.º 17313/2008

Gasóleo

74,0

kgCO2e/GJ

Despacho n.º 17313/2008

Gasolina

69,2

kgCO2e/GJ

Despacho n.º 17313/2008
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