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Sistema de Qualidade foi estendido às Publicações Oficiais 

 

No seguimento da auditoria realizada pela APCER, em Outubro passado, aos 
sistemas de certificação da INCM, foi aprovada a extensão do sistema de 
qualidade, nos termos da NP ISO 9001:2008, às Publicações Oficiais, 
cumprindo-se mais um passo, no objectivo de estender o sistema de qualidade a 
todos os serviços da empresa. 

O sistema da qualidade, que começou a ser implantado na empresa, em 2000, à 
actividade de produção do Euro, inclui já as principais actividades da empresa, 
como a produção de moeda, a produção gráfica, os serviços nas lojas e as 
publicações oficias, esperando ser possível estender o sistema à totalidade da 
actividade, no próximo ano.  

A certificação da qualidade é muito importante, não só porque nos prepara, de 
forma mais qualificada, para encararmos e vencermos as dificuldades diárias da 
presença num mercado, cada mais competitivo, mas também porque nos 
distingue perante os nossos parceiros, como dispondo de um sistema que centra 
a actividade na satisfação das necessidades dos clientes e que tem como 
fundamento o estabelecimento e um sistema de melhoria continua. É por isso um 
factor importante na preparação do futuro, tendo em vista a melhoria dos 
produtos, dos processos, dos comportamentos e da capacidade de inovar. 

À data, a INCM para além da Certificação da Qualidade, detém também a 
Certificação Ambiental, a Certificação, física e lógica da MasterCard e a 
Certificação física da VISA, para além das acreditações dos seus laboratórios 
das Contrastarias de Lisboa e Porto e dos Produtos Gráficas para a realização 
de ensaios específicos.  
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