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Estabelecemos como desígnio estratégico para o triénio de 2020-2023 transformar a INCM numa empresa 
reconhecida, a nível nacional e internacional, enquanto líder em produtos e serviços de segurança essenciais 
à sociedade e como promotora da língua e cultura portuguesas.  

Esta ambição manteve-se em 2020, em grande medida alicerçada na aposta continuada na inovação e inter-
nacionalização da empresa, mas este ano ficou definitivamente marcado pela pandemia que, à escala global, 
nos fez viver um período com caraterísticas sem precedentes.  

Para a superação deste momento absolutamente excecional, e perante toda a incerteza e constrangimentos 
daí resultantes, guiámos a nossa atuação pelos valores essenciais que constituem a identidade da INCM.  

Neste sentido, reconhecendo que as pessoas são um dos pilares primordiais da INCM, a primeira preocupa-
ção foi proteger a saúde e a estabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras e respetivas famílias.  

Depois, com a mesma responsabilidade que marca a história da INCM, em articulação com os nossos prin-
cipais clientes, mantivemos a produção de bens e serviços essenciais à sociedade e ao funcionamento da 
economia durante os sucessivos períodos de confinamento.  

Finalmente, num ano tão desafiante, reforçámos as nossas responsabilidades institucionais, culturais e so-
ciais, contribuindo para uma sociedade mais sustentável, justa e solidária.   

Todo este esforço foi feito sem perder de vista a sustentabilidade económica da empresa, através de uma 
adaptação da organização e de uma busca incessante de novas oportunidades, obviando e resistindo, na 
medida do possível, ao impacto que a crise pandémica provocava na economia e nas atividades da empresa.  

É de destacar que, neste ano tão desafiante, a INCM não só manteve a execução do seu plano de investimen-
tos quase de forma integral como conquistou o seu maior contrato internacional até à data, implicando não 
apenas a exportação de bens, mas a montagem de uma operação de grande complexidade e segurança no 
continente africano.  

Não foi possível manter a trajetória de crescimento do volume de negócios e do resultado económico-fi-
nanceiro da empresa, sendo condicionados pela redução da atividade em diversas áreas nucleares, a par 
dos gastos não recorrentes relacionados com a gestão desta crise, mas ainda assim conseguimos obter um 
resultado líquido positivo. 

Num ano adverso para a INCM, mas igualmente para todo o tecido empresarial, fomos assim capazes de 
cumprir a nossa missão, demonstrando a importância desta empresa secular no funcionamento da econo-
mia e da sociedade portuguesa, em temas tão distintos e tão importantes como a edição e publicação da 
legislação, a identificação dos cidadãos e dos profissionais das principais instituições nacionais, a proteção 
dos consumidores, a comunicação essencial entre o Estado e os seus cidadãos e, ainda, contribuirmos para 
uma sociedade mais esclarecida e desenvolvida, não deixando de participar no esforço para reduzir as desi-
gualdades, tão patentes em períodos de crise, como a que vivemos.   

A responsabilidade da gestão é respeitar este legado, parte dele com mais de sete séculos de existência.  
As organizações nunca se aposentam do seu propósito, este, aliás, só se afirma mais fortemente com crises 
como a que vivemos, tal como ficou demonstrado; distinguem-se pelos seus valores e por quem nelas traba-
lha, como pude presenciar todos os dias; e, quem as lidera, tem a responsabilidade de passagem de testemu-
nho e a audácia de contribuir para um bem maior e comum.  

Gonçalo Caseiro
Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda

CARTA ABERTA DO PRESIDENTE
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A INCM ambiciona continuar 

a engrandecer a missão que 

lhe foi confiada pela história e, 

simultaneamente, aumentar o impacto 

na segurança dos cidadãos e empresas 

pela forma como vem reinventando  

o seu negócio e a sua forma de operar.  

É uma empresa com história,

mas seguramente voltada para o futuro, 

atenta às preocupações do mundo  

e às necessidades das novas gerações.

INCM, TRADIÇÃO DE INOVAR
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INCM ID

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM), é uma sociedade anónima de capitais públicos, detidos na 
totalidade pela Parpública, SGPS, S. A., resultante da fusão, em 1972, da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda. 
Pela longa história das empresas que a originaram, a INCM é herdeira dos primeiros estabelecimentos industriais 
do País. A Casa da Moeda é talvez o mais antigo estabelecimento fabril do Estado português, com uma laboração 
contínua desde, pelo menos, o final do século XIII.

Com 48 anos de existência, a INCM sempre desempenhou um papel e missão de enorme relevância para a socieda-
de, tendo a seu cargo a produção de bens e serviços fundamentais ao funcionamento do Estado português, como a 
cunhagem de moeda metálica, a publicação oficial do Diário da República, a autentificação de artefactos de metais 
preciosos e a produção de documentos de segurança como o cartão de cidadão e o passaporte.

Ao mesmo tempo a INCM oferece um conjunto relevante de produtos e serviços mercantis, dentro das suas linhas 
de negócio, visando fornecer outros países com bens essenciais, proteger marcas, identificar pessoas e bens, entre 
outros.

A evolução das novas tecnologias faz das atividades Gráfica de Segurança e Segurança Digital duas fortes áreas es-
tratégicas de desenvolvimento da empresa, capacitando-a para fornecer à Administração Pública os mais modernos 
e seguros documentos de identificação e selos de autenticidade, ao mesmo tempo que lhe permite alargar horizontes 
para mercados externos, mais concorrenciais, respondendo aos novos desafios da transformação digital e às ne-
cessidades de um vasto leque de empresas e organizações, incluindo a banca, onde se exigem níveis de segurança 
elevados e uma gestão do risco ao nível das melhores práticas mundiais.

A edição de obras essenciais da cultura portuguesa e universal continua a ser também uma das missões mais nobres 
da INCM, permitindo assegurar a transmissão, entre gerações, do património bibliográfico da língua portuguesa e 
proporcionar a edição de novas obras que o enriquecem continuamente.

De enorme relevância não só pela já longa tradição, mas também pelo seu papel ímpar, a autentificação de artefactos 
de metais preciosos, hoje feita em modernos laboratórios certificados, é igualmente uma incumbência da INCM.  
O Estado afiança assim a proteção ao consumidor, oferecendo a garantia dos mais elevados padrões de qualidade à 
ourivesaria em Portugal.

Ao longo do tempo a INCM sempre foi uma empresa apostada em vencer os desafios que a sua missão lhe coloca 
num mundo em permanente mutação, e é hoje uma empresa voltada para o futuro que tem vindo a inovar e incorpo-
rar novas tecnologias na sua vasta gama de atividades, tornando-a capaz de responder aos novos desafios da trans-
formação digital e fornecer ao Estado português, e a um vasto leque de organizações no mercado interno e externo, 
os mais modernos e seguros produtos e serviços a nível mundial.
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Ser reconhecida, a nível nacional 
e internacional, como líder em 
produtos e serviços de segurança 
essenciais à sociedade e como 
promotora da língua e da cultura 
portuguesas.

INCM... O VALOR DA SEGURANÇA

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

MISSÃO

• Cultura empresarial 
• Desenvolvimento sustentável
•  Responsabilidade para com  

os seus trabalhadores 
•  Respeito pela igualdade  

de género e não discriminação
• Satisfação do cliente 
• Serviço ao cidadão 
• Envolvimento e colaboração 
• Inovação em rede 
• Melhoria contínua 
• Excelência

VALORES

VISÃO
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ONDE ESTAMOS

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

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

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

LEGENDA:

FÁBRICA SERVIÇOS ARMAZÉM LOJAS 

LISBOA

GONDOMAR

COIMBRA

PORTO

Lojas
Rua da Escola Politécnica, 137
1250-100 Lisboa

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

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

Contrastaria
Av. António José de Almeida
1000-042 Lisboa

Loja
Rua Visconde da Luz, 94, 96 e 98
3000-414 Coimbra

Loja
Rua Cândido dos Reis, 97
4050-152 Porto

Contrastaria
Rua Visconde de Bóbeda 
4000-109 Porto

Edifício Goldpark
Rua Parque Tecnológico, s/n, 
4420-330 Gondomar

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

Biblioteca Nacional — Campo 
Grande, 83, 1749-081 Lisboa

FÁBRICA SERVIÇOS ARMAZÉNS LOJAS
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A INCM dispõe de uma rede de cinco lojas situadas em alguns dos principais centros populacionais do País (Lisboa, 
Porto e Coimbra) com a preocupação de oferecer ao público os produtos e serviços da empresa em agradáveis espa-
ços com três áreas funcionais:

 •  Espaço livreiro, para venda do catálogo editorial da INCM e das Publicações Oficiais da empresa, juntamen-
te com obras de editoras afins;

 • Área numismática, onde são disponibilizadas moedas comemorativas, medalhas e outros objetos artísticos;

  •  Zona de serviço público, onde são vendidos os impressos e formulários que a empresa produz para a Admi-
nistração Pública, os cidadãos e as empresas.

A delegação de Gondomar da Contrastaria 
da INCM conta, desde o dia 22 de junho de 
2020, com novas instalações, situadas no 
parque tecnológico Goldpark deste con-
celho, onde a indústria da ourivesaria tem 
maior expressão a nível nacional.

A delegação de Gondomar oferece agora 
condições excecionais de atendimento 
aos seus clientes e parceiros. Ao nível da 
modernização da oferta ao setor, a novidade 
mais relevante será a disponibilização de 
um novo equipamento de marcação a laser, 
essencial para o aumento da eficiência  
e rapidez do serviço.

CONTRASTARIA DE GONDOMAR  
TEM NOVAS INSTALAÇÕES  
NO GOLDPARK

Mais do que somente uma livraria, ou um espaço onde é possível comprar moedas, a INCM quer que 
a nova loja de Coimbra, situada numa das mais emblemáticas ruas da cidade, seja um verdadeiro polo 
cultural da cidade e da Região Centro, acolhendo e promovendo no futuro concertos, teatros, tertúlias 
ou apresentações e exposições. A inauguração a 8 de junho de 2020, ano em que se assinalaram 50 
anos da presença da INCM em Coimbra, mostra o compromisso da empresa e a aposta forte na promo-
ção da cultura em Portugal.

INCM TEM NOVA LOJA EM COIMBRA
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GOVERNO E BOAS PRÁTICAS

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

O modelo contempla ainda os Comités, órgãos não executivos, que desenvolvem uma atividade transversal a diver-
sas áreas da empresa, onde existem elementos das diversas unidades orgânicas. Constituem-se, nesse sentido, como 
órgãos agregadores das diferentes competências da INCM, no desenvolvimento, articulação e partilha de atividades 
específicas e complementares.

ÓRGÃOS SOCIAIS

CONSELHO  
EDITORIAL

ESTRATÉGIA 

ÉTICA 

EFICIÊNCIA 
INTERNA

SUSTENTABILIDADE 

INOVAÇÃO E 
NOVOS PRODUTOS

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO 

GESTÃO DE RISCOS 
CORPORATIVOS

DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

IGUALDADE 
DE GÉNERO

CONSELHO  
NUMISMÁTICO

CONSELHO CONSULTIVO  
DE OURIVESARIA

ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

COMITÉS

ROC / SROC CONSELHO FISCAL

MODELO DE GOVERNO
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No que diz respeito à estrutura organizacional, a evolução da organização da empresa decorreu em 2020 em dois 
planos, um de caráter mais imediato, implementado a meio do ano através de uma revisão extraordinária da estrutu-
ra orgânica, como resposta ao impacto profundo e imprevisível da situação de pandemia na atividade da empresa, e 
um segundo decorrente da preparação de mudanças para a continuação do seu desenvolvimento futuro, com efeitos 
a partir do início de 2021.

A figura seguinte corresponde à orgânica que inclui as alterações decorrentes dos dois planos mencionados, proje-
tando-se, portanto, já para o ano de 2021.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO 
ESTRATÉGICA

DAI 
DIREÇÃO AUDITORIA INTERNA

CISO 
COORDENADOR DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

USD 
UNIDADE DE 

SEGURANÇA 

DIGITAL

SLG 
SERVIÇO 

DE LOGÍSTICA 

DCS 
DIREÇÃO 

DE COMPRAS  

E SUPORTE  

AO NEGÓCIO

SLI 
SERVIÇO DE 

LABORATÓRIO 

INDUSTRIAL

UMD 
UNIDADE 

DE MOEDA 

UGF 
UNIDADE  

GRÁFICA DE 

SEGURANÇA

DME 
DIREÇÃO DE 

MANUTENÇÃO E 

ENGENHARIA

DSI 
DIREÇÃO DE  

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

DCO 
DIREÇÃO  

COMERCIAL 

UEC 
UNIDADE 

DE EDIÇÃO 

E CULTURA

UPO 
UNIDADE DE 

PUBLICAÇÕES 

OFICIAIS

DMC 
DIREÇÃO  

DE MARKETING 

E CANAIS

INCM LAB 
 

 

UCF 
UNIDADE DAS 

CONTRASTARIAS 

E DE FISCALIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO

UNIDADES DE NEGÓCIO AUTÓNOMAS

INCM EDOC

SUPORTE ÀS OPERAÇÕES

UNIDADES PRODUTIVAS

DPG 
DIREÇÃO DE  

PLANEAMENTO  

E CONTROLO DE GESTÃO

DCF 
DIREÇÃO DE 

CONTABILIDADE 

E FINANÇAS

SSI 
SERVIÇO DE 

SEGURANÇA 

INTERNA 

DCR 
DIREÇÃO DE 

COMUNICAÇÃO 

E REL. 

INSTITUCIONAIS

DJU 
DIREÇÃO DE 

SERVIÇOS 

JURÍDICOS

DPR 
DIREÇÃO DE 

PROCESSOS, RISCO  

E COMPLIANCE

DDP 
DIREÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO  

DE PESSOAS

DMO 
DIREÇÃO DE  

MANUTENÇÃO, 

OBRAS E APOIO 

GERAL

SUPORTE À ORGANIZAÇÃO

CENTRO CORPORATIVO

ORGANOGRAMA
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GESTÃO DE PROCESSOS, RISCOS E CONFORMIDADE

Ao nível funcional, a INCM tem instituído um Sistema Integrado de Gestão (SIG) que pretende assegurar a integra-
ção e desenvolvimento dos processos da organização, fomentando uma cultura de melhoria contínua, garantindo 
simultaneamente a eficiência e eficácia dos processos e o cumprimento dos requisitos legais, contratuais e normati-
vos a que a empresa se encontra vinculada.

Assente numa abordagem de Gestão por Processos, o SIG assegura a integração, o desenvolvimento e a adequação 
continuada dos processos da organização em três pilares estratégicos: Governança, Risco e Conformidade.

Sobre o primeiro pilar, o SIG garante a execução de projetos e iniciativas de melhoria contínua decorrentes da iden-
tificação de não conformidades, riscos e oportunidades de melhoria, expectativas de partes interessadas, ou outras 
fontes de informação relevantes. O desempenho e a eficácia do sistema são analisados e avaliados através de vários 
instrumentos de gestão, dos quais se destaca a monitorização de objetivos e indicadores-chave de performance.

A Gestão de Riscos Corporativos é um processo que tem como objetivo identificar, analisar e mitigar os riscos que 
possam interferir com as operações e objetivos da organização. Focada na prevenção e proteção dos seus ativos, a 
INCM assume a Gestão de Riscos Corporativos como parte integrante da gestão com o propósito de promover uma 
cultura onde são privilegiadas medidas preventivas para assegurar o cumprimento dos objetivos.

Gestor do SIG

CA

Governance

Owners E2E 
Donos de Processos

Risco Compliance

Coordenadores  Especialistas 
Promotores

Auditoria Interna
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PRINCIPAIS RISCOS DA ORGANIZAÇÃO

O processo de conformidade assume como principal objetivo assegurar que as atividades da INCM cumprem a 
legislação aplicável, assim como as normas, acreditações e regulamentos adotados.

EVOLUÇÃO NEGATIVA  
DA PANDEMIA

CONDICIONAMENTO  
DO SETOR EMPRESARIAL  
DO ESTADO

RECUPERAÇÃO LENTA  
DA ECONOMIA

ESCASSEZ DE RECURSOS 
NATURAIS

MERCADOS SOB FORTE 
EROSÃO POR SUBSTITUIÇÃO 
TECNOLÓGICA

NOVAS ESTRIPES DE VÍRUS

RESTRIÇÕES ORÇAMENTAIS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CIBERATAQUES

OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO 
PÚBLICO NÃO RENTÁVEIS

DIMINUIÇÃO E 
ENVELHECIMENTO DO 
MERCADO COLECIONADOR

NOVA CRISE GLOBAL SOCIAL  
E FINANCEIRA

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

EXCLUSÃO DIGITAL

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
DE MERCADOS REGULADOS

INSTABILIDADE SOCIAL 
E POLÍTICA DE PAÍSES 
IMPORTADORES

Sociais Económicos Tecnológicos Ambientais Geopolíticos
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NEGÓCIO E ATIVIDADES

O ano de 2020 ficou marcado por ser o ano de início da pandemia, provocada pelo vírus COVID-19, cujos efeitos, à 
escala mundial, geraram uma crise económica sem precedentes. Foi, assim, um ano desafiante para todos, que se 
viram confrontados com mudanças de paradigmas num curto espaço de tempo, sendo que a INCM não foi exceção.

Sem prejuízo das várias medidas tomadas para minimizar o impacto da crise económica e social motivada pela 
pandemia, a atividade da INCM foi, e continua a ser, fortemente afetada, não só pela redução global da procura dos 
produtos e serviços da INCM, como pelas próprias restrições à sua produção e distribuição. Mesmo com todo o 
esforço para uma retoma em pleno da sua atividade, cumprindo todos os critérios de segurança acabou por existir 
um novo confinamento, já em 2021, colocando novas incertezas na procura. O volume de negócios em 2020 atingiu 
o montante de 75,1 milhões de euros, correspondendo a uma diminuição de 25% face ao ano anterior.

A INCM obteve em 2020 um resultado líquido de 7,4 milhões de euros, cerca de 10% do volume de negócios. O re-
sultado apresentado foi condicionado pela pandemia, que impactou na redução do volume de negócios e nos custos 
variáveis respetivos, ainda que mantendo a restante estrutura de custos fixos. Adicionalmente, o resultado também 
reflete a forte aposta tanto na transformação da qualificação dos seus recursos bem como no investimento, que per-
mitirá uma recuperação mais rápida, a par de uma maior eficiência dos seus processos produtivos.

Em 2020, o valor económico que a INCM gerou atingiu 80,7 milhões de euros. Este valor inclui o volume de negócios 
e outros proveitos. Em 2020, 92% do valor económico gerado (VEG) foi distribuído totalizando a quantia de 74,11 
milhões de euros. O valor económico retido (VER) — diferença entre o VEG e o valor económico distribuído (VED) 
— corresponde aos restantes 8% e inclui a retenção de resultados e custos não desembolsáveis. O VEG encontra-se 
dividido em 2020 da seguinte forma:

Para maior detalhe dos indicadores de desempenho económico e financeiro da INCM, consulte, por favor, o Relatório 
e Contas de 2020, disponível na página da INCM em www.incm.pt.

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS

2018 97,7

2019 100,2

2020 75,1

Milhões de euros (M€)

8%
VER

92%
VED

0,04%   Fornecedores de capital

58,72%   Fornecedores

3,74%   Estado

37,44%   Colaboradores

0,05%   Comunidade

VEG: VER + VED VEG: Valor económico gerado VED: Valor económico distribuído VER: Valor económico retido 
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Comité de Estratégia Comité de Sustentabilidade

A Organização das Nações Unidas de-
finiu no ano de 2015 a Agenda que 
define as prioridades e aspirações 
mundiais para 2030, nas várias 
dimensões do desenvolvimento 
sustentável (económica, social e 
ambiental). A Agenda para estes  
15 anos que visava a promoção 
da paz, da justiça e de institui-
ções eficazes, e da qual 190 países 
são signatários, materializa-se em  
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que requerem uma 
ação à escala mundial de governos, 
empresas, e sociedade civil.

OS 17 OBJETIVOS  
DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

O caminho que a INCM pretende trilhar mantém como pressupostos a sustentabilidade económico-financeira da 
empresa, o respeito pelos valores ambientais e sociais para com todas as partes interessadas e, em particular, para 
com os seus colaboradores e colaboradoras, mantendo também a cultura como dimensão privilegiada para a sua 
atuação, por estar intimamente associada à sua missão.

O Desafio Estratégico de Sustentabilidade traduz-se em 7 orientações estratégicas, onde em seu torno estão mapea-
dos os 17 tópicos materiais, que representam a resposta estratégica às questões materialmente relevantes de todas as 
partes interessadas, identificadas na Análise de Materialidade, nos domínios económico, ambiental, cultural e social. 
Apresenta também o alinhamento estratégico com a agenda global para a sustentabilidade da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), com a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com um impacto mais 
significativo, e que representam a maximização do contributo da INCM.

Os 17 tópicos materiais identificados resultam diretamente da implementação da Estratégia de Envolvimento das 
Partes Interessadas (EEPI), bem como da análise do enquadramento legal da empresa, do benchmarking com os 
seus congéneres e, ainda, do alinhamento com as prioridades mundiais para um desenvolvimento sustentável (ODS).

COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO:
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7 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

INOVAÇÃO3.

6. Inovação Aberta 

7. Envolvimento da Comunidade Científica

CRIANDO soluções 
diferenciadoras para  
a segurança dos cidadãos  
e empresas

INTERNACIONALIZAÇÃO2.

4. Internacionalização da Atividade

5. Reconhecimento Internacional

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

CRESCIMENTO CENTRADO NO CLIENTE1.

1. Satisfação do Cliente

2. Segurança do Produto e da Informação

3.  Evolução do Portefólio de Produtos e Serviços

CRESCER o negócio focando-
se na satisfação dos clientes 
e na antecipação das suas 
necessidades

EFICIÊNCIA INTERNA4.

8. Eficiência de Processos

9. Evolução e Modernização do Negócio

OTIMIZANDO a organização 
e os processos de gestão, 
produtivos e logísticos

DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS5.

10. Desenvolvimento de Competências

11. Igualdade e Diversidade

12.  Saúde e Bem-estar

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

NOTORIEDADE E RECONHECIMENTO6.

13. Imagem e Reputação

14. Ética Empresarial

REFORÇANDO a identidade 
da empresa e do seu papel 
no mundo digital

IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL7.

15. Promoção e Defesa da Língua Portuguesa

16. Responsabilidade Social

17. Evolução e Eficiência Ambiental

CUMPRINDO a sua  
missão cultural e social, 
dando enfoque ao ambiente
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A INCM identifica e integra na sua estratégia os ODS e respetivas metas, para os quais, pela natureza da sua ativida-
de, pelos projetos que abraça e pelo seu papel na sociedade, tem um impacto mais significativo e consequentemente 
representam as suas prioridades de atuação nas dimensões económica, ambiental, social e cultural:

Garantir o acesso à saúde  
de qualidade e promover  
o bem-estar para todas e todos,  
em todas as idades.

Reduzir as desigualdades  
no interior dos países  
e entre países.

Tornar as cidades e as comunidades 
mais inclusivas, seguras, resilientes  
e sustentáveis.

Adotar medidas urgentes para 
combater as alterações climáticas  
e os seus impactos.

Reforçar os meios de  
implementação e revitalizar 
a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

Promover sociedades pacíficas  
e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso 
à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis  
e inclusivas a todos os níveis.

Garantir padrões de consumo  
e de produção sustentáveis.

Garantir o acesso à educação inclusiva, 
de qualidade e equitativa, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos.

Alcançar a igualdade de género  
e empoderar todas as mulheres  
e raparigas.

Garantir o acesso a fontes  
de energia fiáveis, sustentáveis  
e modernas para todos.

Promover o crescimento  
económico inclusivo e sustentável,  
o emprego pleno e produtivo  
e o trabalho digno para todos.

Construir infraestruturas  
resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar  
a inovação.

METAS: 3.4 | 3.8 METAS: 10.2 | 10.3 | 10.4

METAS: 11.4 | 11.6 | 11.B

METAS: 13.2

METAS: 17.6 | 17.16

METAS: 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.10 | 16.A

METAS: 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.8

METAS: 4.3 | 4.4 | 4.5

METAS: 5.1 | 5.4 | 5.5

METAS: 7.2 | 7.3

METAS: 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.A

METAS: 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.B
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GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade na INCM está sob direção máxima do Conselho de Administração, sob a coordenação da Comis-
são de Coordenação Estratégica (CCE) e é orientada pelo Comité de Sustentabilidade. O Comité de Sustentabilidade 
é o órgão consultivo, que tem como objetivo apoiar o Conselho de Administração na integração dos princípios da 
sustentabilidade no processo de gestão e definição da estratégia da empresa, de forma a alinhar a INCM com as 
melhores práticas nesta matéria. A gestão operacional é realizada pelo Chief Sustainability Officer, que assume a 
responsabilidade pela visão transversal da sustentabilidade e promove a interação entre os gestores específicos de 
cada dimensão para a operacionalização da estratégia definida.

AGENDA PARA A SUSTENTABILIDADE

INOVAÇÃO 
ABERTA 

 
SUSTENTABILIDADE 

Laboratório 
de Inovação e 
Desenvolvimento 
(INCMLAB) 

Chief Divers.  
& Inclusion 
Officer (CDO) 
 

Divisão  
Social 
 e Saúde 
 

Chief Social  
Responsibility 
Officer (CSR) 
 

Divisão de 
Apoio Geral 
e Ambiente 
 

Unidade 
de Edição e 
 Cultura 
 

Chief  
Sustainability 
Officer (CSO) 

IGUALDADE E 
DIVERSIDADE 

SAÚDE E  
BEM-ESTAR 

RESPONSAB. 
SOCIAL 

EVOLUÇÃO E 
EFICIÊNCIA 
AMBIENTAL

PROMOÇÃO E 
DEFESA DA LÍNGUA 
PORTUGUESA

CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO

CCE / ESTRATÉGIA E TRANSF. 
ORGANIZACIONAL

COMITÉ DE 
SUSTENTABILIDADE

Com o objetivo de fazer cumprir a estratégia 
assumida e dar resposta a todas as questões 
materiais identificadas, a INCM, define, anual-
mente, uma Agenda para a Sustentabilidade, 
centrada na definição de objetivos e atividades 
das dimensões que transcendem os planos de 
negócio, complementando dessa forma a sua 
resposta às dimensões já acauteladas noutros 
instrumentos de planeamento e gestão.
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PARTES INTERESSADAS

A INCM mantém um envolvimento regular com as suas partes interessadas, sabendo que o alinhamento estraté-
gico com as suas necessidades e expectativas é fundamental para a continuidade do negócio. Nesse sentido, em 
2018, iniciou a implementação de uma Estratégia de Envolvimento das Partes Interessadas (EEPI), alinhada com os 
princípios da AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard), com o objetivo de estabelecer um plano formal e 
integrado de envolvimento para os principais grupos de partes interessadas identificados.

Assim sendo, em 2020, a estratégia concretizou-se no Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI), um pla-
no dinâmico alinhado com os pilares estratégicos definidos para o período de 2021-2023, que pretende definir ações 
a serem tomadas para a melhoria dos mecanismos de auscultação e para a monitorização no tempo das ações de 
melhoria implementadas, para todas as partes interessadas. Neste momento, o plano encontra-se, numa fase inicial, 
com ações direcionadas à melhoria dos processos de envolvimento com os clientes.

ENTIDADES REGULADORAS
FISCALIZADORAS E CONSULTIVAS

ASSOCIAÇÕES
SECTORIAIS

PARCEIROS
DE NEGÓCIO

FORNECEDORES
COLABORADORES E ORGANIZAÇÕES

REPRESENTATIVAS

TUTELA/ACIONISTA

CLIENTES

SOCIEDADE E COMUNIDADE
CIENTÍFICA
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PRINCIPAIS CANAIS DE DIÁLOGO E AUSCULTAÇÃO,  
INTERNOS E EXTERNOS

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

• Exposições de Produtos/Serviços
• Organização de Concertos
• Participação em Feiras
• Prémios Literários

• Relatório e Contas
• Relatório de Sustentabilidade
• Revista Matriz

• Call Center
• Canal de Participação Ética
• Canais de Sugestões e Reclamações

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

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

• Website INCM
• Redes Sociais

• Loja Online  
• Lojas físicas
• Balcões de Contrastarias
• Biblioteca e Museu

AUSCULTAÇÃO ÀS PARTES INTERESSADAS EVENTOS

PUBLICAÇÕES CANAIS DE CONTACTO

CANAIS DE CONTACTO INTERNOS AVALIAÇÃO DE PARTES INTERESSADAS

CANAIS WEB SERVIÇO AO CLIENTE
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Comité de Inovação e Novos Produtos

É com base numa relação estreita e de confiança com o cliente que a INCM tem sido capaz de ao longo do tempo 
acompanhar as evoluções inerentes ao progresso da sociedade. Invariavelmente, ao criar mais valor nos produtos e 
serviços que oferece, a INCM não só cumpre firmemente a sua missão, como melhor serve os cidadãos e a sociedade 
em geral. Fazer crescer o negócio, focando-se na satisfação dos clientes e dar «sentido de urgência» à antecipação 
das suas necessidades e expectativas, faz da INCM hoje uma empresa de referência.

No conjunto das soluções oferecidas em 2020 pela INCM destaque para as referidas abaixo:

COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO:

SEGURANÇA DIGITAL

Em 2020 destaca-se o desenvolvimento do novo serviço digital CryptoSAF-T para suportar a emissão 
e gestão de chaves criptográficas, a utilizar pelos contribuintes com contabilidade organizada na des-
caracterização de campos dos ficheiros SAF-T a submeter à Autoridade Tributária. O serviço utiliza as 
técnicas mais recentes consideradas seguras, gerando as chaves simétricas num dispositivo criptográ-
fico e armazenando as mesmas num formato encriptado pelo referido dispositivo criptográfico. Toda a 
solução é gerida de forma independente e autónoma, garantindo apenas o acesso às chaves nos casos 
previstos na lei, como é o caso de um eventual procedimento inspetivo.

A nova aplicação desenvolvida pela INCM e distribuída gratuitamente para 
download nas lojas online dos sistemas operativos Android e iOS permite 
fazer a leitura da informação presente no UniQode® do documento certifica-
do de matrícula, Documento Único Automóvel, de Portugal, o que na prática 
significa que o utilizador pode ler a informação completa do documento de 
forma intuitiva e amigável no seu smartphone.

NOVA APLICAÇÃO DUAPP
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GRÁFICA DE SEGURANÇA

O Cartão do Adepto, emitido pela Autori-
dade para a Prevenção e o Combate à Vio-
lência no Desporto (APVCD) e produzido 
pela INCM, permite ao respetivo titular 
fazer prova da sua identificação em zonas 
com condições especiais de acesso e per-
manência de adeptos, perante assistentes 
de recinto desportivo, forças de seguran-
ça e outras entidades, públicas ou priva-
das, que tenham responsabilidades em 
matéria de segurança, no âmbito da reali-
zação de espetáculos desportivos.

Caracterizado por um design inovador, dentro 
das normas definidas a nível europeu, e que in-
corpora uma melhoria e uma validação de segu-
rança. Este novo modelo prepara o caminho do 
mundo físico para o digital, através da introdu-
ção de um código de barras bidimensional (QR 
Code) que pode ser facilmente lido através de 
um smartphone, que aponta para as funcionali-
dades do IMT online. 

Ainda, e pelas características de segurança im-
plementadas, garante um reforço da autentici-
dade da informação disponibilizada.

NOVO CARTÃO  
DE ADEPTO

NOVO MODELO  
DE CARTA DE CONDUÇÃO
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MOEDA

Em resposta a uma oportunidade de melhoria identificada através da auscultação dos clientes da Moeda, 
destaca-se em 2020 a possibilidade de encomenda antecipada de moedas comemorativas na loja online.

A divulgação do Plano Numismático é, em cada ano, um dos momentos altos da vida da INCM, quer 
pelo interesse que desperta na sociedade quer, e em especial, junto dos numismatas. Em 2020, a INCM 
cunhou as seguintes moedas comemorativas de vários eventos ou efemérides:

Scientiae Thesaurus Mirabilis é o nome do documento assinado pelo rei 
D. Dinis, em 1290, e reconhecido pelo Papa Nicolau IV nesse mesmo ano, 
que criou os Estudos Gerais e deu origem à Universidade de Coimbra.

Em 1945, representantes de 50 países reuniram-se em São Francisco 
para redigir a Carta das Nações Unidas, que haveria de ser ratificada a 
24 de outubro desse ano, fundando a Organização das Nações Unidas 
(ONU).

A pandemia causada pelo Covid-19 levou ao adiamento da 16.ª edição 
do Campeonato Europeu de Futebol, onde estaria presente a nossa 
Seleção Nacional, a atual campeã em título, mas a Casa da Moeda 
cunhou, ainda este ano, uma moeda para celebrar este grande acon-
tecimento.

A UNESCO instituiu o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua 
Portuguesa, reconhecendo a importância de uma língua que é atual-
mente a mais falada no hemisfério Sul, sendo partilhada por mais de 
265 milhões de pessoas.

730 ANOS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

75 ANOS DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

CAMPEONATO UEFA EURO 2020

DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA

CORRENTE, BNC, PROOF  //  AUTOR: JOSÉ JOÃO DE BRITO

CORRENTE, BNC, PROOF  //  AUTORES: ANDRÉ LETRIA E LUC LUYX

CUPRONÍQUEL, PRATA E OURO PROOF  //  AUTOR: ANDRÉ CARRILHO

CUPRONÍQUEL, PRATA PROOF //  AUTOR: JOÃO DUARTE



033INCM RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020		 				CRESCIMENTO	CENTRADO	NO	CLIENTE

Integrada na série Ibero-Americana, que, este ano, na sua 12.ª edição, tem 
por tema os «Comboios Históricos», a moeda dá relevo ao comboio da Li-
nha do Douro, procurando desta forma promover esta linha ferroviária, 
uma das mais antigas do nosso País, que se estende ao longo de uma paisa-
gem deslumbrante, classificada pela UNESCO como Património Mundial.

IBERO-AMERICANA – COMBOIOS HISTÓRICOS

PRATA, PRATA PROOF  //  AUTOR: JOSÉ SANTA BÁRBARA

A série Espécies Ameaçadas, uma série de moedas de coleção criada 
pela Casa da Moeda com o intuito de promover o conhecimento e a pre-
servação das espécies em perigo da fauna e flora nacionais, apresenta 
este ano uma moeda dedicada ao golfinho-comum (Delphinus delphis).

Para celebrar a variedade e a riqueza da cultura e da gastronomia por-
tuguesas, a Casa da Moeda criou a série Sabores de Portugal, que inau-
gura com uma moeda alusiva à sardinha assada, um prato tradicional 
muito apreciado e sempre presente nas festas populares.

A 6 de novembro de 1520, D. Manuel I publicou a Carta Régia que criava 
o ofício de Correio-Mor, para o qual foi nomeado o seu cavaleiro Luís 
Homem, dando assim origem ao serviço postal público no nosso País.

ESPÉCIES AMEAÇADAS – O GOLFINHO

SABORES DE PORTUGAL – SARDINHA

500 ANOS DO CORREIO

CUPRONÍQUEL, PRATA PROOF  //  AUTOR: PEDRO SALGADO

PRATA PROOF  //  AUTOR: JORGE SILVA

CUPRONÍQUEL, PRATA PROOF  //  AUTOR: LUÍS DURAN

Dando continuidade à série que dá relevo aos episódios mais marcan-
tes da grande expedição empreendida por Fernão de Magalhães no 
século XVI, surge agora a segunda moeda, alusiva à descoberta e tra-
vessia do estreito navegável que liga os oceanos Atlântico e Pacífico 
através do continente americano.

V CENTENÁRIO DA VIAGEM DE CIRCUM-NAVEGAÇÃO  
DE FERNÃO DE MAGALHÃES – O ESTREITO

PRATA, PRATA E OURO PROOF //  AUTOR: LUÍS FILIPE DE ABREU
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A concluir o ciclo alusivo às «Idades da Europa», que reflete alguns dos 
mais importantes movimentos artísticos europeus, a série Europa, em 
2020, tem por tema o Gótico, um estilo que marcou sobretudo a arquite-
tura europeia entre os séculos XII e XIV, onde sobressaem as abóbadas 
e arcos ogivais, bem como os vitrais, elementos colocados em relevo na 
moeda portuguesa.

A derradeira moeda da série Arquitetura Portuguesa é dedicada a Gon-
çalo Byrne, um dos mais prestigiados arquitetos portugueses, autor de 
uma vasta obra já várias vezes premiada a nível nacional e internacio-
nal, de particular relevo nos planos patrimonial e cultural.

O Meio Escudo de Ceuta foi talvez a primeira moeda de ouro portuguesa 
cunhada em África, na cidade de Ceuta, que havia sido conquistada por 
D. João I em 1415. Produzida no contexto da expansão ultramarina, esta 
moeda mostra já referências claras ao domínio português em Ceuta.

SÉRIE EUROPA – O GÓTICO

ARQUITETURA PORTUGUESA – GONÇALO BYRNE

TESOUROS NUMISMÁTICOS – MEIO ESCUDO DE CEUTA

CUPRONÍQUEL, PRATA E OURO PROOF  //  AUTOR: EDUARDO AIRES

CUPRONÍQUEL, PRATA PROOF  //  AUTOR: ELOÍSA BYRNE

OURO PROOF  //  AUTOR: RUI VASQUEZ
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Com o objetivo de possibilitar cada vez maior acessibilidade da legislação aos cidadãos e às empresas, enquanto ga-
rantia de democraticidade e condição de desenvolvimento económico, o DRE tem vindo a alargar o acesso gratuito 
e universal a cada vez mais conteúdos e funcionalidades, nomeadamente:

MELHORIAS NO DRE

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

A pandemia veio realçar outra das mais importantes missões da INCM, a publicação do Jornal Ofi-
cial, que abrange toda a legislação relativa ao COVID-19 nas páginas do Diário da República Eletrónico 
(DRE) e que contou com cerca de 480 diplomas publicados sobre o tema em 2020. Neste contexto, a 
INCM passou a reunir e a sistematizar todas as medidas e atos legislativos relacionados com a infeção 
epidemiológica causada pelo novo coronavírus, sendo que estes diplomas encontram-se agora agrupa-
dos por áreas temáticas (por exemplo: cidadãos, empresas, atividades económicas, entre outros) e podem 
ser consultados de forma universal e gratuita no website do DRE (www.dre.pt), contribuindo assim para 
um melhor esclarecimento e acesso à informação por parte dos cidadãos, empresas e demais entidades 
públicas e privadas.

Remodelação do Portal dre.pt, ao nível das suas funcionalidades e conteúdos, nomeadamente do motor de pesqui-
sa que incorpora um novo algoritmo de indexação de documentos, novos filtros de pesquisa e ainda um sistema de 
snippets e highlights que pode ser ativado pelo utilizador e que permite que o termo pesquisado seja assinalado nos 
resultados e apareçam excertos dos conteúdos do diploma;

«Descodificar a Legislação», em áreas específicas, designadamente no âmbito do Direito do Consumidor e do 
Estatuto da Aposentação, através do desenvolvimento de algoritmos de processamento de linguagem natural, que 
possibilitam a pesquisa de legislação com base em tópicos de pesquisa;

Melhoria da App DRE, designadamente no aperfeiçoamento da experiência da navegação e maior facilidade na 
gestão dos favoritos e notificações, na disponibilização de informação adicional sobre os diplomas publicados no 
DRE, no fortalecimento da segurança com a implementação da Autenticação por Chave Móvel Digital e novas pas-
swords e no avanço da usabilidade e leitura com a permissão da alteração da orientação do ecrã;

Conclusão da medida Simplex 2019 designada «publicidade na hora», cujo objetivo é que, no âmbito da tramitação 
dos procedimentos pré-contratuais sujeitos a publicação no Diário da República, passe a ser possível o pré-preenchi-
mento automático do formulário do anúncio a publicar, através dos elementos carregados pela entidade adjudicante 
na plataforma de contratação pública, aquando do início do procedimento. Deste modo, há interoperabilidade e en-
vio de dados de forma estruturada entre todas as entidades no âmbito da contratação pública, simplificando o acesso 
e utilização por parte dos operadores económicos e reduzindo custos administrativos.

480 DIPLOMAS
LEGISLAÇÃO “COVID”  

EM 2020

2161 (+38%)
DIPLOMAS 

CONSOLIDADOS
585 DIPLOMAS

COM RESUMOS 
EXPLICATIVOS

1074 (+3%)
CONCEITOS NO 

LEXIONÁRIO DRE
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CONTRASTARIAS

Em 2020 a Contrastaria apresentou um novo site, disponível em www.contrastaria.pt esteticamente muito 
depurado, e que pretende ser um marco no processo de evolução e modernização da Contrastaria, refor-
çando a garantia de segurança do consumidor e a confiança no sector da ourivesaria, através da marca 
de certificação. O novo espaço representa a aliança entre a tradição e a inovação, mantendo os conteúdos 
que nunca podem deixar de estar presentes, mas que promove a digitalização de operações e a simplifi-
cação de procedimentos, constituindo-se como uma plataforma que é um verdadeiro ponto de encontro 
com o Conselho Consultivo de Ourivesaria, com as associações do setor e com os operadores económi-
cos, que passam a ter áreas específicas e dedicadas. Este novo website é uma peça essencial no reforço das 
relações da Contrastaria com os consumidores e com os operadores económicos, reforçando os direitos 
dos primeiros e a concorrência no mercado. Como parte de uma nova estratégia de comunicação, a Con-
trastaria criou ainda uma newsletter destinada ao setor da ourivesaria e seus operadores económicos.

Ao nível do agendamento, a Contrastaria introduziu um novo sistema de senhas através de SMS ou pela 
Internet que permite facilidade de agendamento prévio, reduzindo tempos de espera e, num contexto 
pandémico onde a segurança e saúde de todos é essencial, permite que os clientes aguardem comoda-
mente em casa ou no carro antes de se deslocarem às instalações.

Em setembro de 2020, a Contrastaria deu 
início a um projeto piloto que operacionalizou 
o Serviço de Transporte Seguro (STS) para 
entrega e recolha de obra junto de um grupo 
restrito de operadores do distrito de Braga.  

O âmbito limitado deste piloto tinha 
como objetivo determinar em que moldes 
a Contrastaria poderia assegurar este 
Serviço de forma mais alargada para todos 
os clientes. Volvidos seis meses desde a 
implementação do piloto, a Contrastaria 
alargou a iniciativa aos distritos de Aveiro  
e Coimbra. 

Já em 2021, a Contrastaria disponibilizou 
uma solução para entrega de obra pronta 
aos operadores, com a parceria dos CTT, 
através do Serviço de Valores Declarados. 
Esta solução contempla toda a segurança e 
conveniência do STS, com a vantagem de se 
realizar diariamente e em todo o território 
nacional (incluindo Regiões Autónomas).

NOVO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE SEGURO

STS + STVD STVD

FARO

BEJA

SETÚBAL

ÉVORA

PORTALEGRE
SANTARÉM

LEIRIA

COIMBRA

CASTELO
BRANCO

VIANA DO
CASTELO

VILA
REAL

GUARDA

BRAGANÇA

VISEUAVEIRO

PORTO

BRAGA

LISBOA
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EDIÇÃO E CULTURA

No sentido de chegar a um maior numero de pessoas e de captar novos públicos, no início do ano, a Im-
prensa Nacional (IN) anunciou que 2020 seria o ano em que a editora pública iria empreender o maior 
esforço da sua história no caminho da desmaterialização e de uma oferta diferenciada de conteúdos.  
Foi com essa premissa que a IN criou um repositório digital de literatura e cultura e língua portuguesa e 
disponibilizou, de forma totalmente gratuita e partilhável, mais de 120 títulos em formato PDF das mais 
variadas áreas do saber.

Outro marco do ano de 2020 foi a inauguração de um novo site, disponível em www.imprensanacional.pt, 
que tem como missão divulgar conteúdos exclusivos e totalmente orientados para as letras, arte e cultura, 
bem como para a história e para o património desta instituição e torná-los acessíveis não só para a comu-
nidade habitual das publicações da IN, mas também para um público cada vez mais vasto de novos — e 
também jovens — destinatários da editora pública.

Pelo impacto cultural significativo das iniciativas referidas estas são descritas em detalhe no capítulo 8 do 
presente relatório dedicado ao impacto cultural, social e ambiental da INCM.

Por forma a apoiar o sector altamente impactado pela pandemia e promover um aumento da eficiência e rapidez no 
atendimento, a Contrastaria introduziu ainda uma solução de crédito aos seus clientes permitindo pagar em mo-
mento posterior ao levantamento de obra. Sob a mesma filosofia foram também reduzidos os preços das Marcas de 
Responsabilidade (MR) o que resultou num crescimento da procura deste serviço.
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GARANTIR QUALIDADE  
E SEGURANÇA

A qualidade dos produtos e serviços é condição sine 
qua non para a obtenção da satisfação e confiança dos 
clientes da INCM, razão pela qual, pese embora já sujei-
ta a rigorosas auditorias externas anuais de certificação, 
a empresa exija a realização de um conjunto vasto de 
auditorias internas, bem como promova a realização de 
auditorias a fornecedores, normalmente internacionais, 
considerados críticos para a continuidade do negócio.

Ao longo do tempo, a empresa tem feito um forte investi-
mento em estruturas, políticas e práticas que garantam não 
só a qualidade dos seus produtos e serviços, mas que asse-
gurem igualmente o incremento dos níveis de segurança e 
a proteção e privacidade dos dados com que trabalha.

A INCM é uma empresa certificada, de acordo com a 
ISO 9001 — Sistema de Gestão da Qualidade, com a ISO 
14001 — Sistema de Gestão Ambiental, com a ISO 27001 
— Sistema de Gestão de Segurança da Informação e com 
a ISO 14298 — Sistema de Gestão de Produção Gráfica de 
Segurança. Para além destas certificações, o Laboratório 
de Produtos Gráficos e os Laboratórios das Contrastarias 
de Lisboa e do Porto possuem acreditações atribuídas 
pelo Instituto Português de Acreditação, no âmbito da 
norma NP EN ISO/IEC 17025, ajudando, com isso, a con-
solidar ainda mais a atividade da INCM.

A INCM encontra-se ainda certificada pela Visa Interna-
cional e pela Mastercard Internacional para a produção 
e personalização de cartões bancários e pela CQM (Card 
Quality Management) da MasterCard, que abrange o 
controlo de qualidade do processo de fabrico completo 
de cartões bancários.

Sendo esta uma realidade incontornável, 
que implica especial prudência durante 
os próximos tempos, a INCM garantiu em 
2020 a verificação COVID SAFE da APCER 
confirmando que a INCM cumpre todas as 
orientações e requisitos da Direção-Geral da 
Saúde (DGS), da Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho (ACT) e da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

Esta verificação, realizada por auditores da 
APCER com experiência profissional e com-
petência comprovada, abrange os edifícios 
da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional, 
as instalações da Contrastaria no Porto e em 
Gondomar e os armazéns em Sacavém e na 
Póvoa de Santa Iria, bem como todas as lojas 
INCM.

Esta garantia de segurança e confiança sur-
giu do compromisso da INCM com todos os 
seus colaboradores e colaboradoras, clientes 
e parceiros assumido desde o início da pan-
demia no seu Plano de Contingência. Desde 
o primeiro momento que a INCM colocou a 
saúde e a segurança dos seus colaboradores 
e colaboradoras como valor maior, aplicando 
rapidamente e oportunamente o teletrabalho 
e o encerramento dos serviços presenciais 
não essenciais. Da mesma forma, no regres-
so gradual à empresa, a INCM assegurou as 
soluções mais adequadas para manter a se-
gurança de todos sem deixar de dar resposta 
aos pedidos que se acumularam ao longo da 
quarentena e que são essenciais para o fun-
cionamento de várias áreas da sociedade, 
como a impressão dos cartões de cidadão e 
de passaportes.

INCM GARANTE VERIFICAÇÃO  
COVID SAFE DA APCER
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OUVIR O CLIENTE

Ter sentido de visão e ler os sinais de evolução da sociedade é crucial para a sustentação do negócio de qualquer 
empresa. Mas não é suficiente. Saber ouvir os clientes e manter uma relação de proximidade é igualmente essencial 
à implementação de melhorias nos produtos e serviços oferecidos pela INCM e à antecipação daquelas que serão as 
necessidades futuras.

Por isso mesmo a INCM possui um conjunto de mecanismos de auscultação, de que é exemplo a realização fre-
quente de vagas «Cliente Mistério», o processo bienal de avaliação da satisfação do cliente, da reputação da INCM, 
entre outros destinados a aferir: (i) a perceção global sobre a empresa; (ii) as expectativas dos clientes em relação à 
empresa; (iii) a qualidade dos produtos e serviços prestados, e (iv) a opinião sobre o valor dos produtos e serviços 
transacionados.

Em 2020, a INCM introduziu um novo mecanismo de auscultação com a criação de um formulário de sugestões no 
DRE para facilitar a comunicação com o cidadão e permitir que este, por exemplo, sugira regimes jurídicos a conso-
lidar ou alerte para erros que possa encontrar na consolidação jurídica.

Ainda em 2020, a INCM aferiu os resultados do último inquérito de satisfação a clientes, tendo obtido um resultado 
global de 7.2 (numa escala de 1 a 10), o que corresponde a uma descida em relação à anterior auscultação onde obteve 7.7.  
Sendo este um resultado que genericamente poderá ser considerado positivo, ao analisar em detalhe, verifica-se que 
as apreciações que os clientes fizeram sobre a INCM são bastante distintas podendo as mesmas ser englobadas em 
três grandes categorias. Num primeiro grupo, os clientes da Moeda, Livro e Gráfica como aqueles que, indiscutivel-
mente, manifestam uma apreciação mais positiva face à INCM (média global de 7.5 pontos). Num segundo grupo, os 
clientes Anúncios com uma apreciação global de 7 pontos e, por fim, os clientes das Contrastarias cuja apreciação foi 
menor com uma média global de 6,1 pontos.

Atendendo aos resultados obtidos, e em linha com a estratégia de crescimento centrado no cliente, a Contrastaria 
concretizou em 2020 várias iniciativas com o objetivo de aumentar a satisfação do cliente e, em setembro de 2020, 
realizou novo inquérito aos seus clientes por forma a aferir o nível de satisfação relativamente às iniciativas imple-
mentadas ao longo do ano.

O resultado foi extremamente satisfatório com o RAD (ranking de avaliação de desempenho), indicador que mede a 
satisfação global dos clientes, a aumentar 14% e a satisfação com as novas iniciativas a registar uns extraordinários 
8 pontos. As expectativas para o futuro subiram 32%, denotando a esperança que os clientes depositam neste pro-
cesso de verdadeira reengenharia e otimização dos serviços, expectativa que encontra paralelo nos colaboradores e 
colaboradoras da Contrastaria.
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Comité de Internacionalização

Internacionalizar e reforçar o posicionamento estratégico da INCM é um dos pilares da estratégia de sustentabili-
dade firmemente prosseguida desde 2017 com o objetivo de potenciar os seus ativos e alargar o alcance geográfico 
e o impacto das suas soluções.

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

De entre os 23 países para os quais a empresa exportou de forma mais expressiva nestes últimos três anos, destaque 
sobretudo para os países de língua oficial portuguesa, onde a intervenção cultural tem sido facilitadora da presença 
da INCM, e onde usufrui de uma marca forte, sendo reconhecida pela competência técnica em vários domínios da 
sua atividade. Neste sentido, por exemplo, a INCM produz os passaportes e cartões de cidadão de Cabo Verde e, ao 
mesmo tempo, em cooperação com as autoridades cabo-verdianas, atribui anualmente um importante prémio literá-
rio que visa descobrir novos talentos literários. Estratégia semelhante utilizada na Colômbia onde foi assinado um 
contrato para produção do Documento de Identificação Militar, e onde a INCM está a financiar a cátedra de Língua 
Portuguesa, por forma a continuar a expandir a nossa língua e a nossa presença cultural.

A nível europeu é possível destacar algumas importantes iniciativas como a qualificação da INCM como fornecedor 
da OpSec, reforçando a posição da INCM como parceiro de referência, tendo sido o primeiro projeto adjudicado para 
o fornecimento de Selos Fiscais de Malta, ou a adjudicação de fornecimento de diversos cartões de identificação à 
Autoridade Rodoviária da Estónia. Importa ressalvar que este último é, em termos europeus, considerado como o 
país mais avançado em serviços públicos eletrónicos, sendo importante e interessante perceber que, como referên-
cia que é, tenha entre um dos fornecedores portugueses a tecnologia da INCM.

No âmbito totalmente digital, e ainda que, por princípio, os produtos desenvolvidos possam ser utilizados em qual-
quer país, alguns deles são concebidos de raiz com o objetivo de serem comercializados fora de Portugal, como parte 
do objetivo estratégico de internacionalização da empresa. É caso do produto GEDI (gestão da emissão de documen-
tos de segurança para identificação e viagem), que se encontra em implementação no âmbito do projeto de emissão 
de passaportes eletrónicos para o Governo dos Camarões, e que no futuro permitirá criar de raiz um centro de per-
sonalização state of the art neste país para emissão de passaportes segundo as normas ICAO mais atuais, incluindo 
as componentes de gestão, personalização, assinatura eletrónica dos passaportes e interoperabilidade com outros 
países. Ainda dentro do digital, em 2020, a INCM desenvolveu também para o Governo de Cabo Verde o software 
para utilização de autenticação online e assinatura digital com o Cartão Nacional de Identificação deste país.

COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO:
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INCM FECHA CONTRATO DE 200 MILHÕES DE EUROS  
PARA MODERNIZAÇÃO DO PASSAPORTE DOS CAMARÕES

O consórcio entre a INCM e a empresa alemã AUGENTIC GmbH foi a proposta esco-
lhida para apoiar a República dos Camarões na modernização do passaporte biométri-
co e do seu processo de emissão. 

A implementação do programa de passaporte eletrónico na República dos Camarões 
vai abranger todo o processo de emissão de documentos de viagem, assegurando as-
sim os mais altos níveis de segurança, privacidade e conveniência aos seus cidadãos. 
Além disso, está também prevista a transferência abrangente de tecnologia e capacita-
ção nos Camarões, apoiada pela experiência comprovada da INCM em outras imple-
mentações de e-Government a nível nacional e internacional. 

O Projeto inclui três fases, sendo que na primeira fase será criada toda a infraestrutura 
de emissão dos novos passaportes, com um centro de registo e personalização e um 
datacenter de última geração, em Yaoundé, um moderno centro de registo de cidadãos 
em Douala, a renovação ou construção de oito outros centros regionais e ainda diver-
sos postos nas principais embaixadas e consulados em todo o mundo. A configuração 
de sistemas de última geração, bem como a formação a operadores e engenheiros do 
país, são igualmente tarefas previstas nesta fase. 

A fase seguinte criará novos postos de trabalho na área da alta tecnologia, sendo igual-
mente estabelecido um sistema logístico otimizado para permitir a emissão dos pas-
saportes biométricos no país em menos de 48 horas. O sistema de emissão permitirá 
ainda a disponibilização de relatórios e estatísticas imediatos para o Gabinete de Se-
gurança Pública dos Camarões. 

Por fim está contemplado no final do contrato a fase de transferência de toda a solução 
para as autoridades nacionais. completando assim este projeto estruturante de capaci-
tação nacional.

PARA O FUTURO, a INCM estabelece como objetivo 
a aposta continuada na exportação de documentos de 
identificação e selos de garantia, procurando assegurar 
parcerias que permitam apoiar e consolidar a estratégia 
sustentável de internacionalização e assegurar uma ca-
pacidade de resposta adequada nos mercados de destino 
e a longevidade das relações comerciais, essenciais para 
assegurar uma maior estabilidade face a crises.
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Comité de Inovação e Novos Produtos

Permanecendo fiel à sua missão e aos seus valores, a empresa tem sabido reinventar-se ao longo dos séculos. Hoje, 
a INCM está presente no quotidiano dos portugueses e no mercado internacional através do desenvolvimento de 
soluções de elevada segurança e com forte incorporação tecnológica. A inovação faz parte do ADN da INCM.

A Inovação assume um caráter estratégico, assente no seu elevado contributo para a competitividade da empresa, 
enquanto geradora de padrões de segurança que assegurem autenticidade e fiabilidade, e na procura de novos pro-
dutos que construam e fortaleçam o reconhecimento da marca de segurança da INCM, enquanto fator decisivo no 
cumprimento da sua missão e no garante da sua sustentabilidade.

Na INCM a Inovação baseia-se numa estratégia colaborativa (inovação aberta), que consiste em criar iniciativas que 
promovam o desenvolvimento de produtos inovadores, sustentáveis e com impacto na sociedade, através do envol-
vimento da comunidade científica enquanto parte interessada.

COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO:

REDE DE INOVAÇÃO
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Esta atuação é alicerçada numa rede de inovação cons-
tituída por universidades, centros de investigação e 
startups, que atualmente envolvem cerca de 80 investi-
gadores, a que se somam as colaborações resultantes de 
laboratórios colaborativos e de bancos de ideias internos.

Este compromisso traduz-se atualmente num prémio de 
inovação (Prémio IN3+) que representa um investimento 
anual de um milhão de euros distribuídos pelos vence-
dores, com um enorme impacto na transformação digital 
da empresa, mas também na própria rede de inovação e 
na sociedade, através de um modelo de partilha de pro-
priedade intelectual.

PROJETOS I&D

A dinâmica entre o INCM LAB e a Rede de Inovação tem aumentado exponencialmente de ano para ano, eviden-
ciando a aposta da empresa nesta dinâmica de cooperação. Os projetos de I&DI que a empresa tem desenvolvido 
contam com um de investimento total, desde 2014, que ascende os 6 milhões e estão enquadrados sobre as temáticas 
da eficiência interna, autenticação, rastreabilidade e proteção de marca, fabrico e cunhagem de moeda metálica, 
serviços e-GOV, identificação digital e documentos de identificação.

Estes projetos apresentam já resultados relevantes para a comunidade científica, de onde se destaca a publicação de 
28 artigos em revistas científicas e em fóruns de referência, bem como para o negócio com pedidos de patentes e 
ganhos de eficiência por via da inovação.

UNIQODE ®

O UniQode® trata-se de um novo MRC (machine rea-
dable code), desenvolvido em parceria com a Univer-
sidade de Coimbra, que está suportado num sistema 
integrado e inovador que impede a adulteração de 
produtos e facilita a sua rastreabilidade. Uma paten-
te mundial da INCM que está já a ser implementada 
em alguns produtos da empresa, como o selo fiscal do 
tabaco português e o Documento Único Automóvel, 
mas também em produtos externos como o vinho.

As novas garrafas da Casa Ferreirinha Barca-Velha, 
da Sogrape Vinhos, colheita de 2011, lançado em 
2020, conta com um selo de autenticidade da INCM, 
que combina várias tecnologias na defesa da marca, 
entre elas o UniQode®.



048INCM RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020		 				INOVAÇÃO

PRINCIPAIS INDICADORES DA INOVAÇÃO DA INCM

52
PARCEIROS DE INOVAÇÃO

80
INVESTIGADORES

PROJETOS DE I&D  

34
PRÉMIO DE INOVAÇÃO

1 M€

2
MARCAS REGISTADAS

5
TECNOLOGIAS PANTENTEADAS

Dos projetos que a empresa tem desenvolvido, destacam-se os iniciados em 2020:

iDigital
LINHA ESTRATÉGICA: Identificação digital.
PARCEIRO: INESC, INESC-ID, INOV, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Instituto 
Superior Técnico, INESCTEC.

RESULTADOS

A produção de linhas orientadoras para uma ar-
quitetura nacional agregadora para a identidade 
digital com o objetivo de promover o diálogo das 
partes interessadas no tema.

APLICAÇÃO

Documentos de identificação digitais.

OBJETIVO

Estudo sobre a identidade digital, efetuando 
uma análise não só na vertente técnica mas 
também elaborando uma perspetiva compa-
rativa entre as soluções existentes ou em de-
senvolvimento no mercado nacional. Tem ain-
da o objetivo de contribuir para a criação das 
condições ou características necessárias para 
que as tecnologias de identificação digital em 
desenvolvimento se adequem às exigências 
das diferentes instâncias oficiais, bem como 
normativos internacionais relacionados com 
esta temática.
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PHARMALEDGER
LINHA ESTRATÉGICA: Autenticação, rastreabilidade e proteção de marca.
PARCEIRO: LIDER - UPM - Universidade Politécnica de Madrid,  
e mais outros 12 parceiros europeus.

Descodificar a legislação: Lei das Aposentações
LINHA ESTRATÉGICA: Serviços e-GOV.
PARCEIRO: NOVA SBE - Nova School of Business and Economics

RESULTADOS

Agilização do acesso à informação de dados de 
saúde para uma resposta mais eficaz na reali-
zação de testes e ensaios clínicos, assim como a 
garantia de uma maior segurança e confiança do 
consumidor no acesso aos fármacos.

RESULTADOS

Algoritmos de inteligência artificial na vertente 
de processamento de linguagem natural, passí-
veis de ajudarem os cidadãos na pesquisa de do-
cumentos legislativos relacionados com a Lei das 
Aposentações;

Interface gráfica que permita de uma forma intui-
tiva efetuar pesquisas relacionadas com a Lei das 
Aposentações.

APLICAÇÃO

Através da criação de um market place de da-
dos de saúde confiável, seguro, justo e com-
patível com a privacidade, pretende-se a in-
clusão nos dados de saúde pessoais de saúde 
de parâmetros como eletronic health records/
eletronic medical records (EHR/EMR) e dis-
positivos médicos, entre outros.

OBJETIVO

Promoção da segurança dos pacientes, através da 
rastreabilidade do produto farmacêutico, ajudan-
do na luta contra a falsificação, redução da fraude 
e cumprimento dos regulamentos e requisitos eu-
ropeus, assim como acelerar o processo de desen-
volvimento e testes clínicos, fornecendo trans-
parência, auditabilidade e controlo de acesso em 
todos os aspetos da condução de ensaios clínicos 
com as várias partes interessadas, incluindo pa-
cientes e reguladores.

OBJETIVO

Introdução de ferramentas de inteligência artificial 
no Diário da República Eletrónico, nomeadamente o 
uso de algoritmos de processamento de linguagem 
natural (PLN), para ajudar os cidadãos nas pesqui-
sas relacionadas com a Lei das Aposentações.

APLICAÇÃO

Pesquisas no Diário da República Eletrónico so-
bre a Lei das Aposentações.
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APRIL
LINHA ESTRATÉGICA: Eficiênia interna.
PARCEIRO: Universidade Politécnica de Madrid — UPM, e mais 14 entidades, pertencentes a 8 países europeus.

iMARS
LINHA ESTRATÉGICA: Documentos de identificação.
PARCEIRO: LIDER — IDEMIA IDENTITY & SECURITY France, e mais 22 entidades, pertencentes a 14 países europeus.

RESULTADOS

No paradigma da indústria 4.0, em que os ope-
radores humanos estão em constante interação 
com robôs e equipamentos modernos e sofistica-
dos, aplicando as mais recentes técnicas de inte-
ligência artificial, é possível esperar que no final 
a fábrica seja mais dinâmica, mais flexível, mais 
produtiva, mais segura e, acima de tudo, capaz de 
valorizar o capital humano.

RESULTADOS

A INCM pretende combater estes ataques, intro-
duzindo novos mecanismos de segurança e aper-
feiçoando os já existentes na produção de docu-
mentos de identificação e viagem;

Esta tecnologia, que usa os mais recentes avan-
ços da inteligência artificial e do processamento 
de imagem, poderá ser usada em muitos outros 
produtos e documentos de segurança criados pela 
INCM.

APLICAÇÃO

Passaporte eletrónico português (PEP).

APLICAÇÃO

Documentos de identificação e viagem com 
fotografia.

OBJETIVO

O objetivo global do projeto é desenvolver 
mecanismos para adaptação de processos in-
dustriais que envolvam a manipulação de ma-
teriais flexíveis à robótica colaborativa ágil, 
enquadrado pelo paradigma da indústria 4.0. 
Serão criados seis protótipos industriais em 
seis casos de uso.

OBJETIVO

Estudar e desenvolver algoritmos para a deteção 
de morphing em imagens de documentos de via-
gem, permitindo desenhar e especificar um sis-
tema de controlo de passagem de fronteiras mais 
sofisticado, com deteção automática de morphing 
para auxílio das autoridades fronteiriças, espe-
cialmente a partir de dispositivos móveis. 

A INCM é o parceiro que fará a impressão de espé-
cimes de passaporte a ser usados nos testes reais 
nas fronteiras definidas no sistema (terrestres, 
aéreas e marítimas). Participará ainda na defini-
ção do sistema global e das recomendações rela-
cionadas com os documentos e sistemas de verifi-
cação e validação de identidade.
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PRÉMIO IN3+

Em 2016, a INCM criou um prémio de inovação, agora denominado Prémio IN3+, destinado a toda a sua Rede de 
Inovação. Ao recompensar as ideias premiadas através da sua concretização e incorporação na sua oferta, a INCM 
articula a investigação produzida em ambiente académico com o contexto industrial e empresarial.

+INOVAÇÃO, +INVESTIGAÇÃO, +INCM

1.ª EDIÇÃO

2.ª EDIÇÃO

Com esta inovação, os dispositivos convencionais poderão ser substituídos por tecnologia impressa no próprio pa-
pel, que tem a vantagem de ser mais barata e mais sustentável que o silício (usado frequentemente nos microchips). 
Atualmente este projeto detém já uma marca própria – ALMASCIENCE, Beyond Paper, e já alcançou resultados que 
vão contribuir para tornar esta tecnologia uma realidade num futuro próximo:

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

Estes inovadores robots, que até já foram batizados pela INCM, vão manipular e transportar os produtos entre áreas 
de segurança e garantir a operação de um armazém automático e o envio dos produtos finais validados para expe-
dição, o que, além de aumentar a segurança ao longo desse circuito, permitirá libertar as pessoas de tarefas mais 
mecânicas e repetitivas.

O projeto vencedor foi o Papel Secreto – Uma Abordagem Inovadora e de Baixo Custo, desenvol-
vido pela equipa coordenada pelos investigadores Elvira Fortunato e Rodrigo Martins, da NOVA 
School of Science and Technology | FCT NOVA, que propôs a incorporação da sua investigação na 
área da eletrónica no papel nos produtos de segurança da INCM.

O projeto vencedor foi o ATLAS – Autonomous Transport for Logistic Automatic System, desen-
volvido em parceria com o Centro de Investigação UNINOVA, da NOVA School of Science and 
Technology | FCT NOVA. O projeto propôs a criação de um sistema baseado em robótica colabo-
rativa e indústria 4.0. para a melhoria da logística interna e expedição dos cartões de cidadão e 
passaporte eletrónico português.
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A INCM acredita que este é o caminho para que se possa constituir como um agente inovador nas suas áreas de 
intervenção, mantendo um papel relevante e decisivo na vida dos cidadãos e do País, conforme tem acontecido ao 
longo dos seus muitos anos de atividade. 

Para manter esse desígnio, lançou em 2020, a 3.ª edição do Prémio IN3+, edição que, num ano em que o Mundo se 
viu obrigado a reinventar formas de adaptar o seu dia-a-dia e métodos de trabalho, e que a inovação ganhou uma 
importância nunca antes vista, ganha ainda mais relevância, pela sua contribuição na descoberta das pessoas e das 
instituições que todos os dias trabalham de forma a tornar o nosso país pioneiro na inovação, no ensino e na ciência, 
três áreas onde nos destacamos com grande distinção.

Nesta 3.ª edição, pela primeira vez também destinado a startups, foi atribuído 1 milhão de euros para o desenvolvi-
mento e concretização de novas ideias no âmbito da identificação e autenticação digital, das soluções de governo 
eletrónico, da melhoria da eficiência interna baseada na indústria 4.0 ou do fabrico e cunhagem de moeda através 
de tecnologias e materiais inovadores.

Como prova do impacto deste Prémio o número de can-
didaturas na 3.ª edição aumentou 163%, num total de  
87 participações de mais de 30 entidades diferentes, en-
tre universidades, centros de investigação, empresas e 
startups de norte a sul do País e, este ano, pela primeira 
vez, a nível internacional. Para conhecer melhor o Prémio 
IN3+ pode aceder à página oficial do prémio em https://
premioin3mais.pt/.
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PROJETOS VENCEDORES DA 3ª EDIÇÃO DO PRÉMIO IN3+

IDINA — IDENTIDADE DIGITAL INCLUSIVA NÃO AUTORITATIVA

Propõe o desenvolvimento de uma plataforma de identi-
dade digital não autoritativa que poderá ter grande utili-
dade em zonas remotas de alguns países que não têm as 
infraestruturas que permitam essa creditação dos seus 
cidadãos, dando a autoridade necessária a instituições 
credíveis, como escolas, instituições de saúde, autori-
dades locais, etc., atestar o nascimento e a vivência de 
cidadãos a partir de eventos como a vacinação ou o in-
gresso no ensino. Em alguns países esta plataforma po-
derá, posteriormente, integrar ou até assumir o papel de 
registo autoritativo, cumprindo a premissa das Nações 
Unidas de todo o cidadão possuir um cartão de identifi-
cação válido.

AICEBLOCK — ARTIFICIAL INTELLIGENCE CERTIFICATION 
THROUGH THE BLOCKCHAIN

Propõe o desenvolvimento de uma plataforma, susten-
tada em blockchain, que permite fomentar a confiança 
em aplicações de base em inteligência artificial através 
da sua certificação. Com esta solução será possível inter-
pretar, rastrear e auditar as previsões dos modelos inteli-
gentes usados em áreas como a condução autónoma ou 
diagnóstico por computador.

HIGHLIGHT

Foca-se na nanotecnologia com o desenvolvimento de 
uma tinta que permite manipular a luz, dando a possi-
bilidade única de variação ótica visível ou invisível ao 
olho humano. De acordo com os criadores, este produto 
poderá ser muito útil ao mercado de anticontrafação, por 
exemplo para aplicar em todo o tipo de documentos e 
selos de segurança.

1.º LUGAR

2.º LUGAR

3.º LUGAR
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«ACREDITO QUE CONCRETIZAR OS PROJETOS VENCEDORES VAI TRAZER ALGO DE NOVO PARA O 
DIA-A-DIA DE MILHÕES DE PESSOAS, EM PORTUGAL E EM PAÍSES, MAIS E MENOS DESENVOLVIDOS, 
GARANTINDO A SEGURANÇA E O DIREITO À IDENTIDADE DE TODOS OS CIDADÃOS, VALORES QUE 
NORTEIAM A INCM HÁ SÉCULOS.» 

Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de Administração da INCM.

Destaca-se ainda que os troféus entregues 
aos vencedores são três criativas esculturas 
da autoria de Bordalo II, feitas a partir de ma-
terial de refugo e desperdícios da produção 
industrial da INCM.

AGENDA PROPOSTA PARA 2021:

Lançar a nova edição do Prémio de Inovação IN3+;

Participar em iniciativas colaborativas de inovação;

Acompanhar e promover o impacto social de projetos de inovações.
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6. 
EFICIÊNCIA 
INTERNA
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Comité de Eficiência Interna

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

Esta nova realidade implica uma estratégia sustentada de desenvolvimento organizacional, por forma a assegurar 
um modelo de governance capaz de responder aos reptos lançados, e uma abordagem de investimento que permita, 
de forma continuada, desenvolver, evoluir e criar infraestruturas e soluções capazes de dar suporte a um necessário 
incremento de eficiência interna.

Para garantir esta premissa de sustentabilidade do negócio, o Plano de Investimentos da INCM responde à estra-
tégia de modernização e evolução tecnológica, de aumento de eficiência industrial e de melhoria da qualidade e 
desenvolvimento de novos produtos.

Numa análise por tipologia, destaca-se a tendência já ocorrida em 2019, com uma maior representatividade de in-
vestimentos relativos à modernização e evolução, ao invés dos investimentos de substituição. Este facto reforça o 
aumento de maturidade da INCM em desenvolver as ações necessárias para recuperar algumas situações de inves-
timento urgente e de potenciar agora o desenvolvimento de novos negócios de forma sustentada.

COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO:

Tipologia de Investimento 2020 2021 2022 2023 Evolução

Investimentos de Conservação e Remodelação 15% 33% 45% 11%

Investimentos de Renovação Parque Industrial 43% 7% 20% 60%

Investimentos em Soluções Tecnológicas 8% 9% 15% 11%

Investimentos em Soluções para Clientes 10% 13% 2% 2%

Investimentos em Inovação, Investigação e Desenvolvimento 7% 3% 5% 7%

Investimentos para Reestruturação e Otimização Produtiva 17% 35% 10% 9%

Investimentos de Mobiliário e Equipamento Administrativo 1% 1% 3% 1%
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Em linhas gerais, destacam-se algumas características de projetos de investimento, decisivos para a estratégia da 
empresa, nomeadamente:

Racionalização das linhas produtivas e de apoio à produção bem como as respetivas obras de 
adequações de espaços para a sua instalação;

Eficiência energética e novas soluções tecnológicas que garantam a manutenção da produção 
industrial e serviços conexos de acordo com as boas práticas e normativos em vigor.

Investigação e inovação na evolução das suas linhas produtivas e serviços a clientes;

Em 2019, atingido o ponto mais alto no investimento com a substituição de alguns desses equipamentos, verifica-se 
que, na tipologia de Renovação do Parque Industrial para o próximo triénio, a tendência será decrescente, com exce-
ção do ano de 2023 fruto da necessidade renovação de um equipamento de impressão de valor significativo.

Em sentido contrário e com um peso superior a 34% face ao total de investimento em 2021, segue a tipologia de Res-
truturação e Otimização Produtiva, que apresenta na sua génese a aquisição de equipamentos e serviços que permi-
tam o desenvolvimento de produtos já existentes, acrescentando-lhe novas funcionalidades, permitindo alavancar o 
negócio com novas valências em mercados cada vez mais competitivos.

A aposta em soluções tecnológicas, fruto de um conjunto de iniciativas e projetos, bem como da implementação 
de uma estratégia cloud, permitindo assim uma evolução das soluções on premises1, com subsequente redução de 
custos, respondendo assim a um conjunto de desafios, como a desmaterialização de tarefas administrativas e a trans-
formação de processos produtivos associados a uma indústria 4.0, é outro dos destaques.

É de salientar também o crescimento, em 2021 e 2022, nos investimentos em Conservação e Remodelação, associa-
dos à criação de uma nave de selos de autenticação, para uma melhor racionalização de espaços fabris, aumentando 
a eficiência das suas operações e o cumprimento de normativas ISO e de segurança.

Podemos referir, que o desenvolvimento das presentes iniciativas e projetos, de diferentes âmbitos de atuação da 
INCM, proporciona uma melhoria na capacidade interna, tendo em vista uma resposta mais assertiva a desafios, que 
obrigam a uma maior maturidade organizacional. Nos subcapítulos seguintes, apresenta-se o detalhe dos portefólios 
de valor que mais contribuem para a estratégia sustentada de eficiência interna.

1 Uma instalação on premises é aquela em que todo o processo é feito dentro de uma máquina própria ligada a uma estrutura interna,  
sem a necessidade de uma conexão com o exterior.
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EVOLUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LINHA GRÁFICA

Promover medidas que garantam a evolução e modernização da linha de produção da gráfica tradicional com a 
inclusão de soluções de impressão a pedido.

O presente portfólio considera a necessidade de continuar a promover medidas que garantam o evoluir do negócio 
ao nível da linha de produção de produtos da chamada gráfica tradicional, nomeadamente com a criação de uma 
linha produtiva editorial com impressão a pedido — print on demand, os quais têm uma relevante posição financeira 
com a redução de stocks de produto acabado.

No que diz respeito aos produtos gráficos tradicionais, destacamos os inúmeros modelos oficiais, bem como a pro-
dução de livros e brochuras. Importa por isso considerar no âmbito do presente portefólio de valor os seguintes 
equipamentos:

De realçar que este portefólio de evolução e modernização de produtos gráficos, vê em 2020, serem efetivados os 
investimentos anteriormente consagrados, nomeadamente o equipamento de impressão offset e o de impressão di-
gital de baixa cadência.

OBJETIVO

BENEFÍCIOS E DESCRIÇÃO

TECNOLÓGICO ORGANIZACIONAL

Automatização
de processos

Modernização da  
linha de produção

Print on  
demand

A renovação da linha de acabamento de livros em capa dura.

     Equipamento de Impressão Digital — novo 
equipamento para a implementação de uma 
solução de print on demand para produção 
do plano editorial da INCM;

     A renovação da linha de acabamento  
de livros em capa dura.
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EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA PRODUÇÃO  
DE SELOS DE AUTENTICAÇÃO

Desenvolver tecnologia de sistema de segurança, autenticidade e rastreabilidade e respetivos instrumentos de co-
dificação, leitura e verificação.

No sentido de assegurar o objetivo, considera-se necessário promover medidas que permitam à INCM responder 
positivamente aos requisitos de segurança impostos por entidades externas, nomeadamente para a produção de 
estampilhas de segurança, como as do tabaco.

No que diz respeito aos produtos que resultam da composição de produtos de autenticação, destacamos as estam-
pilhas de tabaco, selos de autenticação de produtos com origem demarcada e selos de segurança para diversas 
instituições nacionais e internacionais.

O plano de investimentos para o próximo triénio prossegue a orientação do ano transato e contempla agora e em 
destaque os seguintes equipamentos:

OBJETIVO

BENEFÍCIOS E DESCRIÇÃO

TECNOLÓGICO ORGANIZACIONAL LEGAL

Automatização
de processos

Modernização da  
linha de produção

LegislaçãoReforço de
imagem INCM

CertificaçõesIIot Industrial 
internet of things

     Equipamento de impressão digital em bobina 
— permite incorporar elementos de seguran-
ça em estampilhas e selos de autenticação;

     Equipamento de estampagem passo a passo 
— permite estampar estampilhas e selos de 
autenticação, substituindo um equipamento 
com 12 anos de atividade, sendo que, devido 
à sua atividade, apresenta um elevado esta-
do de desgaste e obsolescência;

      Adequação de espaço, com a construção de 
uma nova nave de selos, cumprindo os mais 
exigentes padrões de segurança ao abrigo 
da certificação ISO 14298, para instalação 
de uma linha de produção dedicada à produ-
ção de selos de autenticação e bilhética.
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EVOLUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LINHA  
DE PRODUTOS METÁLICOS

Racionalizar o parque industrial para introdução de novas técnicas de cunhagem pela inclusão de elementos estáti-
cos inovadores e de elementos de segurança.

Por forma a assegurar a competitividade e sustentabilidade do negócio, considera-se importante promover medidas 
que permitam à INCM responder de forma assertiva à evolução da linha de produção de moeda e produtos metálicos, 
procurando ir de encontro com desenvolvimento que tem ocorrido em outras casas da moeda existentes na Europa.

A aposta cada vez mais forte no mercado de moeda comemorativa, onde a procura tem crescido de forma sustentá-
vel, leva a investir em alguns equipamentos, os quais destacamos:

De realçar que este portefólio, vê em 2020, a conclusão 
do projeto de renovação da nave industrial de produção 
de moeda.

OBJETIVO

BENEFÍCIOS E DESCRIÇÃO

TECNOLÓGICO ORGANIZACIONAL SUSTENTABILIDADE

Automatização
de processos

Modernização da  
linha de produção

Reforço de
imagem INCM

IIot Industrial 
internet of things

     Equipamento de gravação a laser — permi-
tirá responder a solicitações do Banco de 
Portugal para moedas de coleção, possibili-
tando uma enorme evolução qualitativa;

     Equipamentos de cunhagem de moeda de 
acabamento especial que, à semelhança de 
outros equipamentos desta área fabril, têm o 
seu tempo de vida útil ultrapassado.
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EVOLUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LINHA  
DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

Evoluir o portefólio de documentos de identificação e equipamentos associados à sua produção e personalização.

O presente portfólio considera como principal objetivo continuar a promover medidas que garantam o evoluir do ne-
gócio de uma área estratégica de desenvolvimento da empresa, onde a par das componentes dos elementos de segu-
rança física incorporada nos seus produtos e na segurança das suas instalações e nos processos de gestão e controlo 
são associados componentes e serviços eletrónicos seguros.

Importa por isso considerar no âmbito do presente portefólio de valor, os seguintes equipamentos:

Importa igualmente mencionar que este portefólio dá 
continuidade ao projeto de evolução e modernização 
de produtos gráficos que contemplava, já em 2018, estes 
equipamentos.

OBJETIVO

BENEFÍCIOS E DESCRIÇÃO

TECNOLÓGICO ORGANIZACIONAL SUSTENTABILIDADE

Automatização
de processos

Modernização da  
linha de produção

Remodelação
e adequação  

de espaços

IIot Industrial 
internet of things

     Equipamento de impressão offset seco e talhe-
-doce — a sua especificidade permite imprimir 
documentos de alta segurança, com caracte-
rísticas únicas de elementos de segurança;

      Equipamentos de laminagem — permitem 
reforçar a linha de produção de documentos 
como é o caso do cartão de cidadão, título de 
residência e carta de condução, permitindo 
igualmente nessa mesma linha de produção 
executar a laminação de páginas biográficas 
com janela transparente para passaportes, va-
lência inexistente até ao momento na INCM;

    Equipamentos de fim de linha — trata-se es-
sencialmente da aquisição de equipamentos 
que permitirão à INCM modernizar a sua li-
nha de acabamento de documentos de identi-
ficação, procurando criar um sistema de expe-
dição automático, com o principal objetivo de 
minimizar a interação humana em documen-
tos já personalizados;

     Criação de infraestruturas e equipamentos 
que compõem uma nova sala de exibição e 
testes de documentos de segurança, para 
aprofundamento do controlo de qualidade 
para produtos de identificação;

     A aquisição de diversos equipamentos de 
produção e de personalização de passapor-
tes, integrado no projeto de produção de 
passaportes para a República dos Camarões, 
reforçando a capacidade da empresa na pro-
dução deste tipo de produtos.
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INDÚSTRIA 4.0

Promover iniciativas que permitam alavancar mudanças disruptivas no parque industrial e na sua integração em 
ecossistemas digitais com os vários fornecedores da cadeia de valor.

Nos últimos anos assistimos à evolução significativa das potencialidades da automação, troca de grandes volumes de 
dados e tomada de decisão descentralizada. Atualmente, existem ferramentas que permitem replicar as ações huma-
nas com a implementação de ferramentas totalmente configuráveis que permitam conectar máquinas, pessoas e pro-
cessos, agilizando as operações fabris, tais como gestão e controlo de produção, qualidade, manutenção e inventário.

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

Possuindo a empresa inúmeros equipamentos industriais de diferentes gerações tecnológicas, os diagnósticos de 
avarias em tempo real, a adoção de modelos de manutenção preditiva, a comunicação de status de funcionamento 
dos equipamentos ou a medição de indicadores de desempenho são informações fulcrais para uma gestão de produ-
ção e manutenção ajustada às necessidades das organizações.

Importa por isso considerar no âmbito do presente portefólio de valor, alguns dos principais projetos e serviços:

OBJETIVO

BENEFÍCIOS E DESCRIÇÃO

TECNOLÓGICO ORGANIZACIONAL SUSTENTABILIDADE

Automatização
de processos

Soluções
CLOUD

IIot Industrial 
internet of things

Modernização da  
linha de produção

Gestão
coroporativa

     Plataforma de gestão e controlo industrial 
— com a implementação de uma solução de 
gestão e controlo industrial (em tempo real), 
é esperado que a INCM possa normalizar e 
apresentar os dados recolhidos de diferen-
tes equipamentos numa plataforma única, 
centralizada e com elevados critérios de usa-
bilidade. A solução já está em fase de imple-
mentação, contando com 19 equipamentos da 
UGF e da UMD integrados;

     Manutenção preditiva —baseia-se na criação 
de um sistema de recolha e tratamento de da-
dos dos equipamentos, no sentido de identifi-
car padrões de funcionamento e avarias para 
que sejam tomadas decisões (em tempo real) 
com o mínimo de intervenção humana;

     Sistema de gestão técnica centralizada — fo-
ca-se na implementação de um novo sistema 
de gestão técnica centralizada que permita 
estabelecer e adaptar estratégias operacio-
nais, monitorizando todos os sistemas vitais 
dos edifícios da INCM;
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PROJETOS KAIZEN NA INCM

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

Enquadrado no seu programa Mudar a Casa, a INCM, decidiu criar uma parceria entre o Programa Kaizen e o Ins-
tituto Kaizen para suportar a criação da cultura de melhoria contínua. Dessa forma têm vindo a ser desenvolvidos 
projetos de melhoria em áreas como a Contrastaria ou a UGF.

Tendo em consideração que a melhoria contínua se baseia no desenvolvimento das equipas e no seu contributo 
diário para os resultados, uma das primeiras ferramentas desenvolvidas nestes projetos foi o Kaizen Diário que im-
plica a criação das ferramentas de gestão visual das equipas, permitindo a visualização e discussão dos planos de 
trabalho, dos indicadores e a definição de contramedidas. Esta análise é feita de forma diária, tipicamente ao início 
do turno de trabalho, numa reunião de 5 a 10 minutos, para que as equipas analisem os desvios dos indicadores 
do dia anterior, criem as contramedidas necessárias para corrigir esses desvios e analisem o plano de trabalho do 
próprio dia.

GRÁFICA DE SEGURANÇA

     Sistema de planeamento de produção para a 
UGF e a UMD — tem como objetivo a imple-
mentação de um novo sistema de previsão e 
planeamento de produção fabril para as duas 
áreas fabris, UGF e UMD;

    Sistema de expedição automático (ATLAS) 
— melhoria da logística da produção e expe-
dição do passaporte eletrónico português e 
do cartão de cidadão através da utilização 
de robótica colaborativa para o transporte 
de produto entre áreas de segurança, mani-
pulando e operacionalizando um armazém 
automático, com respetivo envio dos produ-
tos finais validados para a expedição, bem 
como a expedição automática de produtos.

Em termos de aumento de eficiência na gráfica de segurança foram definidas várias iniciativas de melhoria, desde 
o planeamento à produção, tendo, por exemplo, sido desenhados e implementados novos modos operatórios de mu-
dança de referência utilizando a metodologia SMED com vista à redução do tempo necessário para executar essas 
mudanças. No planeamento foram definidos novos indicadores e standards de trabalho para a criação de pedidos 
de orçamento, comunicação entre a área comercial e o planeamento de produção e definidos níveis de alerta para os 
stocks de produto intermédio.
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Relativamente ao desenvolvimento de novos produtos foi desenhada e implementada em projetos piloto a metodolo-
gia LPM (Lean Project Management) para gestão de projetos. Esta metodologia consiste em criar um fluxo interativo 
e incremental de decisões e trabalho ao longo de todas as fases do projeto, assim como garantir o compromisso dos 
recursos em todas as etapas com a criação de uma dinâmica e rotina ajustada ao projeto e à equipa, tendo por base 
os princípios de gestão visual. Desta forma, para cada projeto introduziu-se o conceito de Sala Obeya, um local físico 
ou digital, onde a equipa multidisciplinar possa disponibilizar toda a informação relevante para gerir e acompanhar 
o projeto.

CONTRASTARIA

O projeto na Contrastaria iniciou-se em 2020 com uma fase de diagnóstico ao fluxo de material e informação para 
o Serviço de Ensaio e Marcação e definiu como grandes objetivos o alinhamento das equipas com os objetivos defi-
nidos, a melhoria do serviço ao cliente, reduzindo o lead time de entrega de obra, e assegurando o cumprimento do 
service level agreement para potenciar as vendas, e a criação de novas formas de servir o cliente.

Esta otimização, concluiu-se, passaria maioritariamente por eliminar barreiras físicas ou sistémicas no fluxo da ope-
ração, permitindo uma maior colaboração entre as áreas da Receção, Laboratório e Marcação, até aqui excessiva-
mente segregadas. Por outro lado, seria necessário homogeneizar procedimentos entre as Contrastarias de Lisboa e 
do Porto e da Delegação de Gondomar.

No âmbito das novas formas de servir o cliente, arrancou em setembro de 2020 o Serviço de Transporte Seguro 
(STS) de Recolha e Entrega de Obra (descrito no capítulo «Crescimento centrado no cliente»). As novas formas de 
servir o cliente passarão, a curto prazo, por iniciativas das quais se destaca:

     A paralelização do processo de ensaio e 
marcação, até aqui sequencial, e que feito 
em simultâneo levará a ganhos de eficiência 
de grande relevância e permitirá reduzir, 
ainda mais, o lead time. Esta medida implica 
alterações de layout, que passarão por obras 
de adequação dos espaços, mas também 
uma adaptação dos sistemas de informação 
ao novo fluxo;

    A implementação de um processo de pré-
-registo sediado no site da Contrastaria que 
prevê a entrada de obra em sistema, feita 
pelo próprio cliente num momento prévio ao 
da deslocação à Contrastaria. Este processo 
limitará a meros minutos a permanência dos 
operadores aos balcões, reduzindo drastica-
mente os tempos de espera que se registam 
na Receção;

    Ainda relativamente à Receção, teve início 
um processo de diagnóstico que incidirá 
nestes serviços, bem como na área adminis-
trativa com o objetivo de estender à vertente 
de Secretaria a mesma lógica da satisfação 
do cliente e de aumento de eficiência.
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7. 
DESENVOLVIMENTO 
DOS COLABORADORES
E COLABORADORAS
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Comité de Desenvolvimento Organizacional
Comité de Igualdade de Género
Comité de Ética

Para a INCM, as pessoas são o ativo mais valioso. Os resultados alcançados não podem ser dissociados do seu 
profissionalismo e envolvimento nos objetivos e na nobre missão da empresa. Por isso, e apesar das condicionantes 
e restrições aplicáveis às empresas do setor empresarial do Estado, onde a empresa se insere, a INCM tem vindo 
a promover ativamente a sua valorização e desenvolvimento numa procura ativa pela garantia do seu bem-estar e 
motivação.

A totalidade dos colaboradores e colaboradoras encontra-se abrangida pelo Acordo de Empresa (AE) celebrado entre 
a INCM e as organizações sindicais representativas. Em 2020, 41% dos colaboradores e colaboradoras eram sindica-
lizados e apresentavam o seguinte vínculo laboral e perfil:

COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO:

RECURSOS HUMANOS EM 2020

COLABORADORES E COLABORADORAS
(INCLUI ÓRGÃOS DE GESTÃO)

701

17  COLABORADORES  
E COLABORADORAS  
POR VIA DE ACORDOS DE CEDÊNCIA 
POR INTERESSE PÚBLICO

14  ESTAGIÁRIOS

Ensino 
Superior

12.º ano 
(ensino secundário)

9.º ano ou inferior 
(ensino básico)
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A estratégia prosseguida continua a ser um forte inves-
timento na formação, de forma a promover a progressiva 
adaptação e evolução para a definição futura de planos de 
desenvolvimento individual, a promoção de uma cultura 
de meritocracia e a contínua melhoria da auscultação dos 
colaboradores e colaboradoras e comunicação interna.  
Ao mesmo tempo, continua também a ser estratégico 
para a INCM a atração de novos talentos e de novas 
competências, quer pela aproximação à academia, com a 
participação em eventos de divulgação da empresa jun-
to das universidades e institutos, quer pela promoção de 
estágios profissionais e curriculares.

Com o objetivo de melhorar as plataformas tecnológi-
cas da INCM desenvolveu-se o Mais Pessoas, uma nova 
aplicação, lançada em 2020, para a gestão de recursos  

humanos disponível na intranet ou na App para tele-
móvel. Com um interface mais simples e amiga do uti-
lizador é a nova plataforma de gestão de tempos, para 
contexto presencial e de teletrabalho, gestão de carreira 
e gestão da formação.

30
anos

6,1%

50
anos

24,4%

30-50
anos

69,5%

FAIXAS ETÁRIAS

CONTEXTO PANDÉMICO NA GESTÃO  
DE PESSOAS E DOS ESPAÇOS

O contexto de pandemia da COVID-19 trouxe desafios acrescidos às empresas, tanto em termos de negócio como 
na gestão das pessoas. A responsabilidade para com os seus colaboradores e colaboradoras faz parte dos valores da 
INCM, e em tempos como os que vivemos é deveras importante o reforço desses valores.

Valores que são um legado, que a INCM se tem orgulhado de defender. Revisitando a sua história, a IN foi a primeira 
empresa no País, sem a lei a obrigar, a criar uma jornada de trabalho de oito horas. Foi também pioneira na criação 
de caixas de previdência para colaboradores e colaboradoras e suas famílias.

Perante este desafio a primeira preocupação foi proteger a saúde dos nossos colaboradores e colaboradoras e respe-
tivas famílias. Além disso garantir os seus postos de trabalho, bem como os seus rendimentos, essenciais para a sua 
segurança, foi também outras das prioridades da organização.

A ação da INCM começou logo em fevereiro, dia 3, com a comunicação das Medidas de Prevenção Recomendadas 
da DGS.

Com o compromisso de assegurar uma resposta rápida em prol da segurança de todos foi logo de seguida criado o 
Comité de Gestão de Contingência, que prontamente desenhou um Plano de Contingência, o qual está disponível 
na intranet e no website da empresa.
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Atendendo ao tipo de negócio da INCM e à sua responsabilidade para com o Estado português, o qual nos estados 
de emergência impôs os serviços mínimos para os produtos e serviços que garantem o normal funcionamento da 
sociedade, a empresa manteve-se sempre em funcionamento e obrigada a estar em constante adaptação com a situa-
ção pandémica. Do variado leque de medidas que veio a implementar destacam-se:

Canal de comunicação direcionado (e-mail: contingencia@incm.pt e telefone);

Reforço da higiene e desinfeção dos espaços comuns e de trabalho;

Teletrabalho para todas as funções que o permitem (cerca de 50% da empresa);

Funções presenciais — desfasamento de horários e regimes de rotatividade;

Grupos de risco mantidos em casa sem perda de rendimentos, para funções que não podem ser realizadas em teletrabalho;

Suspensão do controlo de ponto biométrico;

Regras especiais de atendimento nas lojas e contrastarias;

Disponibilização de desinfetantes em todos os edifícios e lojas;

Uso de barreiras físicas em todos os locais de atendimento ao público (lojas e contrastarias), receções, zonas de refeições e locais de 
trabalho com mais de uma pessoa em simultâneo;

Medição de temperatura em todas as entradas dos edifícios, com termómetros digitais à distância;

Instalação de câmaras térmicas nas entradas principais dos edifícios da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda;

Marcações de circulação e distanciamento obrigatório em todos os espaços comuns da empresa;

Sinalização em todos os edifícios com as regras de lotação, etiqueta respiratória, higienização das mãos, medição de temperatura, uso 
de máscara;

Disponibilização de equipamentos de proteção individual (máscaras, viseiras, desinfetante) a todos os colaboradores e colaboradoras 
e kits de desinfeção para locais de trabalho, viaturas de serviço, zonas de atendimento ao publico e uso pessoal;

Refeitórios com acesso limitado e regras de funcionamento adequadas;

Limitação de acesso simultâneo aos vestiários;

Livre acesso ao parque de estacionamento para os colaboradores e colaboradoras evitarem usar transportes públicos;

 Encerramento temporário dos dispensadores de alimentos e bebidas;

Oferta de testes de despiste COVID-19 em caso de suspeita;

Ações de sensibilização para comportamentos seguros e preventivos;

Sessões de esclarecimento sobre saúde e COVID-19.
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PROMOVER A IGUALDADE E A DIVERSIDADE

A história da INCM é marcada pelo seu empenho na defesa da igualdade de direitos e oportunidades, fundamentais 
para um desenvolvimento mais justo e equilibrado da sociedade, consagrando, entre outros, o princípio da igualdade 
de género e não discriminação nos seus valores, Código de Ética e Política de Recursos Humanos. Em 2020 fez 125 
anos desde a entrada em funções da primeira mulher a trabalhar na Casa da Moeda.

Hoje existem mulheres em todas as hierarquias da organização:  
níveis iniciais, chefias intermédias, diretoras e conselho de administração, 

num contexto de notável representatividade de géneros.

A INCM é membro fundador do iGen — Fórum de Or-
ganizações para a Igualdade, com o qual renovou o seu 
compromisso, e participa nos grupos de trabalho da As-
sociação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, no 
âmbito da Carta para a Diversidade, da qual é signatária.

Parcerias que têm sido potenciadoras dos resultados ob-
tidos, pelo cumprimento de ano para ano, dos compro-
missos assumidos para a adoção da igualdade, diversi-
dade e a não discriminação como valores estratégicos e 
compromissos da organização.

IN E IGEN LANÇAM LIVRO  
«O LONGO CAMINHO PARA A IGUALDADE.  
MULHERES E HOMENS NO SÉCULO XXI»  
NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O livro destinado ao público infantojuvenil com texto de 
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada e ilustrações de 
Susana Carvalhinhos pretende combater preconceitos e 
desconstruir estereótipos de género associados às pro-
fissões.

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

As iniciativas prosseguidas encontram-se consagradas no Plano da Igualdade de Género da INCM e são acompa-
nhadas pelo Comité de Igualdade de Género. O plano para o triénio de 2018-2020, cujo objetivo era consolidar e 
manter os objetivos, contava com 29 medidas em torno de quatro grandes eixos de atuação: Conciliação, Paridade, 
Visibilidade e Diversidade. Grande parte das medidas do plano foram concretizadas, o que constitui um dado mui-
to encorajador para a implementação do plano de 2021, já disponível na intranet e no website da INCM. Todas as 
questões, denúncias ou pedidos de esclarecimento relacionados com o Plano para a Igualdade de Género podem ser 
comunicados para o e-mail: igualdade@incm.pt

Todos os anos celebra-se na INCM o Dia da Igualdade de Género, para dar visibilidade ao tema e promover o debate 
interno sobre esta temática. Em 2020, mesmo com os condicionalismos impostos pela pandemia, a INCM não deixou 
de celebrar este dia. Foi feita a publicação, no boletim interno Matriz, de uma entrevista a uma mulher e um homem 
de diferentes nacionalidades, que trabalham na empresa, sobre esta temática.

As boas práticas seguidas pela empresa neste domínio têm vindo  
a merecer distinções públicas, nomeadamente a atribuição de duas 

menções honrosas no âmbito do Prémio Igualdade é Qualidade  
da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

WEBINAR «A TECNOLOGIA NO FEMININO»

O Prémio IN3+ e a INCM promoveram um webinar, que 
contou com a presença de Sílvia Garcia, Head of Inno-
vation no INCMLab, Elvira Fortunato, vice-reitora da 
Universidade Nova de Lisboa, e Maria Manuel Leitão 
Marques, deputada europeia, para refletir sobre a presen-
ça e obstáculos das mulheres na indústria da inovação, 
num contexto em que apenas 35% dos estudantes nestas 
áreas, a nível mundial, são mulheres, segundo o relatório 
da UNESCO Decifrar o Código: Mulheres em Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

IGUALDADE EM NÚMEROS

375

4.508

326

4.361

53,5%

51%

46,5%

49%

8.869
TOTAL

POR CATEGORIA PROFISSIONAL

ÓRGÃOS  
DE GOVERNAÇÃO

CHEFIAS

ADMINISTRATIVOS
E APOIOS

PRODUÇÃO 
E VENDAS

TÉNICOS

67% 33%

61% 39%

49% 51%

62% 38%

35% 65%
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A evolução nas carreiras profissionais, respetivos patamares e condições de evolução estão estabelecidas no Acordo 
de Empresa, não existindo nenhuma categoria profissional com diferenciações salariais relacionadas com o género.

N.º DE LICENÇAS DE PATERNIDADE/MATERNIDADE

PROPORÇÃO DE REMUNERAÇÃO TOTAL RECEBIDA POR GÉNERO

14 5

19
TOTAL

100%  TAXA DE RETORNO E RETENÇÃO 
DE COLABORADORES QUE 
USUFRUÍRAM DE LICENÇA DE 
PATERNIDADE/MATERNIDADE

CHEFIAS TÉCNICOS PRODUÇÃO E VENDAS ADMINISTRATIVOS E APOIOS

AGENDA PROPOSTA PARA 2021:

Implementar o Plano de Igualdade de Género;

Implementar a certificação pela NP 4552 — Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal;

Adotar linguagem inclusiva em documentos e instrumentos de comunicação;

Assinalar o Dia da Igualdade de Género e o da Discriminação Zero;

Sensibilização sobre diversidade e enviesamento inconsciente;

Elaborar brochura sobre parentalidade;

Estabelecer opção de desempenho laboral através do teletrabalho em funções compatíveis;

Emitir avisos genéricos sobre o teletrabalho e a conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal no computador;

Divulgar o Dia da Igualdade Salarial;

Lançar a agenda da diversidade para INCM;

Melhorar os acessos ao edifício para pessoas com mobilidade reduzida;

Desenvolver a integração de pessoas com deficiência na empresa.

H H H HM M M M
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VALORIZAR E RECONHECER

O Sistema de Gestão de Desempenho da INCM visa promover o crescimento profissional dos colaboradores e co-
laboradoras e o reconhecimento da sua contribuição para os resultados da empresa, numa cultura de meritocracia.

O processo de desdobramento dos objetivos estratégicos, passando pelos das unidades orgânicas e culminando na 
contratualização, em cascata, dos objetivos de equipa e individuais dos colaboradores e colaboradoras, fomenta o 
alinhamento da organização em torno da execução da estratégia.

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

A avaliação de desempenho é anual e os seus resultados são considerados para a gestão das carreiras ao abrigo do 
Acordo de Empresa.

GESTÃO DE DESEMPENHO

CONCURSO ARTES & OFÍCIOS DA INCM

De forma a homenagear um conjunto de artes e ofícios tradicionais nas várias atividades da INCM, que tão bem 
traduzem a sua identidade ao longo dos tempos, desafiou-se os colaboradores e colaboradoras a escolherem uma 
das profissões mais emblemáticas e a destacarem-na, escrevendo sobre ela. Sendo os autores dos seis textos mais 
criativos e que melhor descreveram a relevância da profissão premiados. Os prémios foram atribuídos aos textos:

«Encadernador»; «Técnico de holografia»; «O nosso marcador», «Moedeiro»; «Técnico de impressão de artes gráficas 
— Impressor», e «Gravador Numismático».



077INCM RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020		 				DESENVOLVIMENTO	DOS	COLABORADORES		

	 	 	 	 	 				E	COLABORADORAS

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

A aquisição continuada de competências é um pilar fundamental para promover o desenvolvimento profissional dos 
colaboradores e colaboradoras e fazer cumprir a ambição de crescimento e inovação perspetivados pela empresa. 
Nesse sentido, a INCM desenha planos de formação com programas ajustados às necessidades de competências es-
pecíficas, que diferenciam a empresa, já hoje reconhecida pela sua aptidão técnica e know-how, bem como programas 
ajustados ao desenvolvimento no domínio comportamental.

As ações de formação traduziram-se em 123 cursos, contudo representam um decréscimo de 68% do número total de 
horas ministradas face a 2019, explicado pelo adiamento de algumas formações onde os conteúdos não permitiram 
a adaptação à formação à distância. A caracterização das horas ministradas é exposta nas tabelas seguintes:

Exatamente pela modalidade de teletrabalho, em 2020, ter sido a realidade de cerca de 50% dos colaboradores e 
colaboradoras, obriga a cuidados acrescidos no âmbito da segurança da informação. Nesse sentido, a INCM, para 
sensibilizar e preparar, mais ainda, os colaboradores e colaboradoras para os riscos que daí advêm, ministrou, desde 
logo, uma formação nesse âmbito, a qual foi reforçando com várias sensibilizações ao longo do ano.

Paralelamente, e para melhorar a motivação e produtividade no teletrabalho, foram realizadas sensibilizações neste 
âmbito, com destaque para os webinar Smartworking, um direcionado aos colaboradores e colaboradoras e outro, de 
liderança, direcionado às chefias.

O plano de formação atual está organizado em 4 progra-
mas: Transversal; Específico; Liderança, e Qualificação 
Académica.

Em 2020 a INCM reforçou, ainda mais, o investimento 
em formação, com cerca de 260 mil euros e, embora o 
contexto de trabalho vivido não ter permitido a realiza-
ção de algumas formações planeadas para o contexto 
presencial, a aposta foi o recurso à formação à distância, 
através de videoconferência, bem como a disponibiliza-
ção de conteúdos em e-learning, através da nova aplica-
ção Mais Pessoas. Aposta essa que será mantida para os 
próximos anos, tendo em conta a transição digital da em-
presa e a mudança esperada dos contextos de trabalho.

PROGRAMA INCM QUALIFICA

Em 2020 foi lançado no plano de formação  
o Programa INCM Qualifica, um programa 
que visa apoiar um universo, ainda signifi-
cativo, de colaboradores e colaboradoras a 
completar o ensino secundário, por forma 
a melhorar o seu nível de qualificações e 
aumentar o seu potencial de valorização 
profissional na empresa.

NATUREZA HORAS DE 
FORMAÇÃO

AÇÕES TRANSVERSAIS 4.783

AÇÕES ESPECÍFICAS 2.260

PROGRAMA LIDERANÇA/
EXECUTIVOS

1.257

QUALIFICAÇÃO 569

TOTAL 8.869

TIPOLOGIA HORAS DE 
FORMAÇÃO

SALA 3.776

E-LEARNING 4.157

ON-JOB 367

TRABALHADORES- 
-ESTUDANTES

569

TOTAL 8.869

CATEGORIA 
PROFISSIONAL

HORAS DE 
FORMAÇÃO

CHEFIAS 2.663

TÉCNICOS 3.507

PRODUÇÃO E VENDAS 1.299

ADMINISTRATIVOS  
E APOIO

1.207

TOTAL 8.869
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MOBILIDADE PROFISSIONAL

Na INCM a mobilidade interna de profissionais é encarada como uma ferramenta de desenvolvimento profissional 
de elevada importância pois, além de permitir colmatar necessidades internas, seja de competências específicas, 
seja para responder às variações de volume de trabalho nas diferentes unidades e direções, permite a valorização 
profissional dos colaboradores e colaboradoras e o melhor aproveitamento das suas aptidões.

O mecanismo de mobilidade profissional compreende os pedidos de pessoal, por parte das unidades e direções, 
para o preenchimento de alguma vaga, sendo desta forma feita sempre uma procura interna para as necessidades 
de pessoal. Compreende também as transferências internas, seja a pedido das unidades e/ou direções seja a pedido 
do colaborador ou colaboradora.

Anualmente a INCM realiza um inquérito de avaliação do clima organizacional, com o propósito de obter uma 
perceção clara do ambiente social da INCM, recolher sugestões de melhoria e aferir o seu envolvimento e nível 
de satisfação quanto às práticas de gestão seguidas. Dirigido a todos os colaboradores e colaboradoras, o estudo é 
lançado através de um questionário que aborda diversas dimensões de análise, nomeadamente aquelas que podem 
afetar mais diretamente o seu desempenho e bem-estar.

SABER OUVIR

CLIMA ORGANIZACIONAL 2020

Os resultados de 2020 mostram um resultado globalmente positivo, com melhoria em todas as 
dimensões de análise. Numa escala de 1 a 5, destaca-se que os colaboradores e colaboradoras 
consideram que:

 «A INCM fabrica e fornece produtos e serviços de elevada qualidade» (4,53)

 «A INCM é detentora de práticas de promoção e respeito pela igualdade de género» (4,08)

 «Tenho orgulho em pertencer à INCM» (4,45)

 «A minha função é importante para os objetivos da INCM» (4,36)

 «A minha chefia é disponível e sinto que posso discutir os problemas» (4,24)

 «Existe um espírito de entreajuda entre os pares» (4,15)

 «Estou satisfeito/a com os serviços sociais da INCM» (4,24)
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Embora os resultados sejam globalmente positivos, o clima organizacional permitiu, à semelhança de anos transa-
tos, a identificação de um conjunto de oportunidades de melhoria, nomeadamente:

Por fim, e não menos importante, destaca-se que à semelhança de anos transatos os colaboradores e colaboradoras 
mostraram-se mais críticos na perceção sobre a sua remuneração, gestão de carreira e avaliação de desempenho, 
as únicas dimensões cuja média se situa no nível 3 (numa escala de 1 a 5) mas onde se verificou também um ligeiro 
crescimento (7%) em relação ao ano anterior.

No âmbito da saúde são disponibilizados postos médicos privativos nas instalações dos edifícios da Casa da Moeda 
e da Imprensa Nacional, com atendimento diário e corpo de enfermagem permanente, onde se realizam consultas 
médicas das especialidades de clínica geral, nutrição e ginecologia e obstetrícia.

A INCM, através dos Serviços Sociais, concede um conjunto alargado de benefícios, no âmbito da saúde, bem-estar 
e conciliação a cerca de 2123 beneficiários, onde se incluem colaboradores e colaboradoras, descendentes e aposen-
tados/reformados da empresa.

Existem paralelamente outros canais de auscultação dos 
colaboradores e colaboradoras como a iniciativa Conver-
sar INCM.

Integrada no programa de melhoria do envolvimento e 
comunicação interna, cria um espaço de comunicação 
direta, aberta e livre, com o Presidente do Conselho de 
Administração. Um espaço sem agenda definida em que 
se fomenta o espírito crítico e a colocação de questões e 
estimula a apresentação de ideias e sugestões pelos co-
laboradores e colaboradoras. A iniciativa contou já com 
25 sessões e mais de 360 participantes.

Atendendo à perceção de que a política de contratações pode ser mais transparente, a INCM passou a publicitar internamente as suas 
vagas de recrutamento externo assim como irá retomar a prática de informar todos os colaboradores e colaboradoras sobre novas 
entradas;

Por forma a assegurar uma visão clara da estratégia de desenvolvimento de pessoas, irá ser definido um plano de comunicação com vista 
a melhorar a divulgação interna dos programas de formação, valorização e reconhecimento dos colaboradores e colaboradoras;

Atendendo à perceção de que a comunicação entre unidades orgânicas pode ser melhorada, está previsto dinamizar os Comités por 
forma a que estes reúnam com maior frequência e assegurem um fluxo de comunicação dinâmico e à medida das necessidades;

Em conformidade com a orientação estratégica de eficiência interna, a INCM irá prosseguir o investimento em soluções tecnológicas 
que permitam a reengenharia e desmaterialização dos seus processos com o objetivo de melhorar a gestão e controlo de projetos e 
iniciativas, permitindo assim melhorar a perceção dos colaboradores e colaboradoras de que o planeamento e tempo dado para 
conclusão de tarefas pode ser melhorado.

A pandemia da COVID-19 tornou ainda mais evidente  
o vínculo indissociável entre o trabalho, a vida pessoal,  

a saúde e a segurança das pessoas.

OFERECER BEM-ESTAR
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No ano de 2020 os postos médicos, condicionados pela pandemia, foram sendo adaptados, quer 
recorrendo a novos formatos de prestação dos serviços, como a teleconsulta ou recorrendo ao des-
fasamento de horários de consultas, por forma a garantir o seu compromisso na prestação de saúde. 
Assim sendo, foram realizadas 1348 consultas de clínica geral, 112 consultas de nutrição, 133 de 
ginecologia e obstetrícia. 

Foi também garantido o atendimento clínico e acompanhamento de enfermagem, personalizado, 
aos grupos de risco, a casos positivos, suspeitos e em isolamento profilático.

Os beneficiários e beneficiárias têm o direito de optar por diferentes vias aos cuidados de saúde, em regime de com-
plementaridade ao Serviço Nacional de Saúde, bem como acesso a comparticipações e apoios diversos, dos quais 
se destacam:

Recentemente a INCM ofereceu também aos seus beneficiários e beneficiárias a possibilidade de adesão aos Servi-
ços Sociais dos seus familiares para acesso a descontos nas prestações de cuidados de saúde pelas entidades con-
vencionadas ou protocoladas com a empresa. Neste momento conta já com 533 adesões.

A INCM confere ainda um outro conjunto alargado de benefícios sociais e iniciativas, com vista à motivação dos 
seus colaboradores e colaboradoras e para proporcionar uma melhor conciliação da vida pessoal, familiar e profis-
sional. Este ano, embora o contexto vivido não tenha permitido a totalidade das ações planeadas, destacam-se as 
seguintes:

POSTOS MÉDICOS 
PRIVATIVOS

KIT BEBÉ

REDES DE ENTIDADES 
PROTOCOLADAS

SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO 
DE LIVROS ESCOLARES  

DOS FILHOS

Preços praticados  
superiores à tabela  

de honorários da INCM  
mas inferiores ao mercado

421 subsídios

Edifício CM
Edifício IN

13 kits oferecidos

Prestadores  
que aplicam  

na íntegra a tabela  
de honorários da INCM

Cheque creche 
77 crianças 

(4 meses - 6 anos)

Entidades sem contrato;
É dada uma comparticipação  

ao colaborador  
e colaboradora.

470 presentes oferecidos 
 (0 -17 anos)

REDES DE PRESTADORES 
CONVENCIONADOS

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO

CLÍNICA LIVRE

PRENDAS DE NATAL
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Paralelamente, a INCM promove diversificadas iniciativas gratuitas de rastreio e vacinação, bem como de incentivo 
a boas práticas para o aumento da qualidade de vida. Dos quais se destacam em 2020:

COLÓNIA DE FÉRIAS DIAS DE ANIVERSÁRIO

Dispensa de meio dia  
no aniversário do colaborador  

e colaboradora ou dos filhos

OTL  
(ocupação tempos livres  

dos filhos)
Praia: 40 crianças

De ausência para  
assistência à família

Complemento ao subsídio 
base da segurança social por 

forma a igualar o vencimento na 
ausência

Protocolos de cooperação com 
acesso preferencial e a preços 

inferiores aos de mercado 
(exemplos: agências de viagens, 

bancos, colégios, infantários, 
INATEL, etc.)

4 DIAS EM HORAS APOIO FINANCEIRO

REFEITÓRIOS COM SELO COVID SAFE

Os refeitórios foram adaptados para 
garantir todas as condições de segurança 
e mereceram o selo COVID SAFE, atribuído 
pela APCER.

DIA DO DESAFIO SER SAUDÁVEL

A celebração do dia dedicado a um estilo 
de vida mais saudável foi feita com a 
disponibilização na intranet de um guia 
com receitas saudáveis.

WORKSHOP ALIMENTAÇÃO  
PARA A FELICIDADE

Workshop realizado pela nutricionista
Laura Ribeiro nos edifícios da Imprensa
Nacional e da Casa da Moeda dedicado a
hábitos saudáveis na nossa alimentação.

80446
REFEIÇÕES
SERVIDAS 
PELOS REFEITÓRIOS 
DA INCM

2915
REFEIÇÕES
TAKE AWAY
PARA 
APOSENTADOS/
REFORMADOS
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WORKSHOP NUTRIÇÃO E IMUNIDADE

Um workshop realizado pelos
nutricionistas da Gertal Miguel Godinho
e Laura Ribeiro, já no contexto de
pandemia, para falar dos efeitos da
alimentação no nosso sistema imunitário.

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

41 doses administradas nas campanhas 
de vacinação nas instalações da INCM.

A par dos benefícios e iniciativas já oferecidos, faz parte da agenda de sustentabilidade da empresa concretizar um 
leque de medidas adicionais que garantam o acesso à saúde de qualidade e promovam o bem-estar para todos e em 
todas as idades.

AGENDA PROPOSTA PARA 2021:

Colaborar com o Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da INCM (GDCTINCM) na comunicação e incentivo ao desporto na empresa;

Lançar um programa de saúde e bem-estar para grupo-piloto (nutrição, treino personalizado);

Workshops online sobre alimentação saudável;

Realizar campanhas de vacinação;

Promover o Dia do Desafio Ser Saudável;

Promover campanha de sensibilização ao rastreio do cancro da mama;

Reforçar a oferta de entidades da rede de saúde na valência de saúde mental.
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SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A garantia de um ambiente de trabalho seguro para os colaboradores e colaboradoras e para todos aqueles que coo-
peram com a INCM diariamente é também uma das preocupações constantes. Nesse sentido a empresa atua para 
a promoção de uma cultura de segurança, visando evitar os acidentes de trabalho e reduzir a sua gravidade, bem 
como prevenir eventuais doenças profissionais.

Este ano constitui um enorme desafio no âmbito dos trabalhos de segurança e saúde no trabalho (SST). Além de to-
dos os riscos decorrentes da atividade normal da empresa, acresceu o risco de contágio de um vírus, o SARS-COV-2, 
ao qual a sociedade ainda está a conhecer.

Desde logo envolvidos no Comité de Gestão de Contingência, a área de SST teve um papel crucial na implementa-
ção de medidas de segurança, como a disponibilização de equipamentos de proteção coletivos em todos os edifícios, 
lojas, espaços e equipamentos da empresa, bem como na disponibilização de equipamentos de proteção individuais 
adequados para todas as pessoas.

Como parte da empresa esteve na modalidade de teletrabalho, também houve o cuidado de efetuar ações de sen-
sibilização para promover a melhoria das condições de trabalho e saúde destes colaboradores e colaboradoras.  
Nas figuras seguintes são apresentados os principais números de segurança e saúde no trabalho:

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO  
E SEGURANÇA NO TRABALHO

Todos os anos a INCM assinala este dia 
com o objetivo de promover a conscien-
cialização da importância para a adoção 
de comportamentos seguros tendentes à 
prevenção de acidentes de trabalho. 2020 
não foi exceção e contou com a divulga-
ção de uma sensibilização, ajustada às 
alterações do contexto laboral, nomeada-
mente sobre os cuidados a ter em conta 
na prestação de teletrabalho.

437
CONSULTAS DE MEDICINA 

DO TRABALHO

N.º acidentes de trabalho

N.º doenças profissionais

N.º Óbitos

Taxa de Absentismo com COVID

Taxa de Absentismo sem COVID

17

2

0

15,6%

3,98%
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Comité de Sustentabilidade
Comité de Estratégia

O esforço de fortalecimento da identidade e do posicionamento institucional da INCM é um trabalho contínuo fruto 
da pressão imposta pela rapidez na evolução dos mercados onde opera, sobretudo no mundo digital, onde as solu-
ções oferecidas, a clientes nacionais e internacionais, são cada vez mais complexas e diversificadas.

Esta estratégia de aumento da notoriedade e reconhecimento da empresa passa igualmente pelo esforço de inten-
sificar e inovar noutras ações de comunicação externa, como a criação de páginas especializadas das marcas da 
organização, como são exemplos os sites da Contrastaria ou da Imprensa Nacional, ou por realizar eventos de maior 
impacto mediático como é o caso do Prémio IN3+.

COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO:

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CONFERÊNCIAS

Afirmar a marca tem sido um dos objetivos estratégicos prosseguidos nos últimos anos. Integrada nessa estratégia 
a INCM procura assegurar uma forte presença em feiras nacionais e internacionais, eventos da indústria e pela 
participação ou organização de eventos públicos nas áreas de atividade da INCM promovidos, por vezes, até pelos 
seus clientes e parceiros.

No conjunto de participações em 2020 pela INCM destaque para as referidas abaixo:

INCM PARTICIPOU NA WORLD MONEY FAIR 2020

A INCM participou na 49.ª edição da World Money Fair 
(WMF), a maior feira internacional dedicada à moeda, 
que teve lugar em Berlim. O certame juntou os principais 
fabricantes e casas de moeda mundiais, além de empre-
sas fornecedoras de matéria-prima e equipamento, asso-
ciações da especialidade, negociantes, colecionadores 
e numismatas de vários países, em torno das últimas 
novidades numismáticas e das mais recentes inovações 
tecnológicas. No stand da INCM, milhares de visitantes 
tiveram oportunidade de ficar a conhecer as moedas pro-
duzidas pela empresa.
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INCM PARTICIPOU NA IDC DIRECTIONS 2020

A INCM participou no IDC Directions® 2020, um dos principais eventos de tecnolo-
gias da informação e transformação digital em Portugal. O evento permitiu contactar 
com a experiência e o know-how de mais de 50 especialistas de várias nacionalidades 
que conduziram diversas palestras e sessões. De acordo com a IDC, a economia digital 
deverá representar mais de 50% do PIB mundial já em 2023, um contexto que vai exigir 
profundas alterações nos modelos de negócio, no trabalho, nas operações, na relação 
com clientes e consumidores, na inteligência empresarial e na infraestrutura tecnoló-
gica. A INCM está empenhada neste enorme desafio.

INCM PATROCINA CONFERÊNCIA HIGH SECURITY PRINTING EMEA

A INCM patrocinou e participou na High Security Printing EMEA, uma confe-
rência internacional focada na produção e emissão de notas e documentos de 
segurança. A INCM apresentou as suas mais recentes soluções de autenticação 
e validação para documentos, produtos e pessoas, nomeadamente o UniQode e 
o TrustFace, ambos desenvolvidos em parceria com a Universidade de Coimbra.

Ao longo do evento, representantes governamentais, bancos centrais, autorida-
des, fabricantes e fornecedores de diversos países apresentaram e debateram os 
novos desafios e as tecnologias emergentes aplicadas a vários bens e serviços 
gráficos de segurança, tais como documentos de identificação, passaportes ele-
trónicos, vistos, selos ou notas de banco.

INCM EM ATELIER TEMÁTICO DE CABO VERDE

A INCM, em representação de Portugal, participou no atelier temático «Administração 
Pública Cabo-Verdiana orientada para o desenvolvimento sustentável», no âmbito do 
Exercício Cabo Verde Ambição 2030. Esta iniciativa foi organizada pela Direção Na-
cional do Planeamento. em articulação com o Ministério das Finanças de Cabo Verde. 
A INCM participou no painel sobre o tema «Tecnologia para melhorar a administração 
pública — Por dentro».

INCM PARTICIPOU NA CYBER & CLOUD EXPO

A INCM participou no Cyber & Cloud Expo — Webconference, que teve 
lugar pela primeira vez em Portugal, procurando apresentar ao mundo 
empresarial soluções e respostas aos novos desafios, riscos e oportu-
nidades decorrentes da cibersegurança. Nela, a INCM falou sobre os 
desafios e oportunidades da identificação digital móvel e apresentou 
alguns dos mais recentes projetos de I&D desenvolvidos em parceria 
com vários centros de investigação nacionais.
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INCM ORGANIZA CICLO DE WEBINARS

O Prémio IN3+ e a INCM promoveram, em colaboração com a Startup Portugal, um ciclo de 3 webinars 
associados à inovação:

Colaboração entre startups e academia para a inovação, desafiando os convidados a debater 
as oportunidades que podem ser potencializadas para a geração de novos conhecimentos, 
capacidades e ideias;

Inovação Pós-Covid, onde foi colocado em debate o momento único e sem precedentes que 
vivemos e o futuro que estamos a construir. Uma nova normalidade e um novo olhar sobre todas as 
dimensões das nossas vidas e da sociedade, da arte à investigação, da ciência à política, em que a 
inovação não é exceção;

Remote work, desafiando os oradores a discutir os desafios e oportunidades do trabalho remoto. 
Os processos profundos de transformação de modelos de negócio e produção, gestão de equipas e 
projetos, novas plataformas de relação e comunicação, e uma nova cultura organizacional em que 
a tecnologia e a transformação digital são somente o ponto de partida.
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PRÉMIOS E DISTINÇÕES

A INCM tem como visão ser reconhecida, a nível nacional e internacional, como líder em produtos e serviços de 
segurança essenciais à sociedade e como promotora da língua e cultura portuguesas. Os prémios e distinções ob-
tidos são reconhecimento importante do esforço desenvolvido pela organização na concretização dessa visão e são 
motivo de orgulho para os colaboradores e colaboradoras da organização.

No conjunto dos prémios e distinções recebidos em 2020 pela INCM destacam-se os seguintes:

EXPOSIÇÃO «INDÚSTRIA, ARTE E LETRAS»  
DISTINGUIDA NO EUROPEAN DESIGN AWARDS 2020

A exposição «Indústria, Arte e Letras. 250 Anos da Imprensa Nacional» 
foi distinguida com a medalha de prata pelo European Design Awards 
na atual edição de 2020.

Enquadrada no programa de comemorações dos 250 anos da IN, a ex-
posição decorreu entre setembro e novembro de 2019, no Antigo Pica-
deiro do Colégio dos Nobres, em Lisboa, sendo dedicada a toda a sua 
história editorial, artística e industrial.

O design foi da responsabilidade da FBA (João Bicker e Rita Marquito) 
e do atelier Aires Mateus (Francisco Aires Mateus, Bianca Salmoiraghi, 
Gloria Binato) e foi inspirado na tradicional caixa de tipos utilizada na 
composição manual, onde se instalou o percurso expositivo, organiza-
do em 10 núcleos cronológicos.

A organização contou com a produção executiva de Cláudio Garrudo e a 
coordenação científica de Inês Queiroz. A pesquisa de conteúdos foi as-
segurada pelos investigadores Inês José, Diogo Ferreira e Tiago Mendes.

IN COM MAIS OITO OBRAS RECOMENDADAS PELO PLANO NACIONAL DE LEITURA

Das novas obras literárias publicadas, em 2020, oito foram distinguidas no Plano Nacional de Leitura:

Lídia no País das Armadilhas: 
A História Maravilhosa da 
Imprensa Nacional, Luís 
Almeida Martins e Mantraste;

Eu Sou Lobo: O Rei da Floresta 
Portuguesa, de Ricardo J. 
Rodrigues, Susana Diniz e 
Pedro Semeano;

Fernão de Magalhães:  
O Homem que se Transformou 
em Planeta, de Luís Almeida 
Martins e António Jorge 
Gonçalves;

Amália Rodrigues. Um Lugar 
Misterioso, de Sónia Graça e 
Paulo Montero;
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Tipos Curiosos. Pequena 
História das Letras, de Ricardo 
Henriques, Madalena Matoso e 
Rúben Dias;

Príncipe dos Mares.  
O Golfinho-Comum, de Pedro 
Goulão e Tiago Galo;

Turquesa, de Daniel Maia-Pinto 
Rodrigues;

Ondas Médias. O Segredo de 
Ouro Preto e Outros Caminhos, 
de Vitorino Nemésio.

ENTRE POESIA, ENSAIOS, LITERATURA 
INFANTOJUVENIL, BIOGRAFIAS E LITERATURA 
PORTUGUESA, A IN CONTA COM CERCA DE 
70 TÍTULOS RECOMENDADOS PELO PLANO 
NACIONAL DE LEITURA

4 DISTINÇÕES EM OBRAS DA IN EM 2020

Das 56 novas obras literárias lançadas em 2020, 3 delas mereceram distinções:

MENÇÃO ESPECIAL  
NA 24º EDIÇÃO DO PRÉMIO NACIONAL 
ILUSTRAÇÃO 2019

MEDALHA DE MÉRITO NO CONCURSO 
PROFISSIONAL DA 3X3 MAGAZINE

GRANDE PRÉMIO 
DE ENSAIO EDUARDO PRADO COELHO 
2019 APE/C. M. VILA NOVA DE 
FAMALICÃO

NOMEADO PARA 
OS PRÉMIOS AMADORA BD, 
NA CATEGORIA MELHOR OBRA  
DE ILUSTRADOR PORTUGUÊS

Eu Sou Lobo:  
O Rei da Floresta Portuguesa

O Poeta na Cidade – A Literatura 
Portuguesa na História

Fernão de Magalhães:  
O Homem que se Transformou em Planeta
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INCM EM DESTAQUE NOS PORTUGAL DIGITAL AWARDS 2020

A INCM foi uma das empresas em destaque nos Portugal Digital 
Awards 2020. O «ATLAS», o projeto de robótica da INCM que visa 
melhorar a logística da produção e expedição do passaporte eletrónico 
português (PEP) e do cartão de cidadão (CC), foi o vencedor na catego-
ria Best Future of Operations Project. Note-se que o ATLAS, foi um 
projeto que nasceu da primeira edição do Prémio IN3+. 

O júri dos Portugal Digital Awards distinguiu ainda Gonçalo Caseiro, 
presidente do conselho de administração da INCM, com o prémio Best 
Digital Leader, pelo papel ativo na digitalização e inovação no setor 
público em Portugal. 

Com 39 anos, Gonçalo Caseiro é o mais jovem dirigente da história 
da empresa e tem sido um agente ativo na digitalização e inovação no 
setor público em Portugal. Desde que assumiu funções na INCM, no 
segundo semestre de 2014, teve como visão a criação de uma cultura de 
inovação na instituição que tem como principal missão criar, produzir 
e fornecer bens e serviços que exigem elevados padrões de segurança, 
sendo também responsável pela publicação de obras fundamentais da 
língua e cultura portuguesas.

ÉTICA

Desde o início da sua atividade, a INCM tem pautado a 
sua atuação pelo cumprimento das normas legal e eti-
camente aceites, o que lhe tem permitido ganhar a con-
fiança de todos aqueles com quem se relaciona. A manu-
tenção da integridade e reputação da INCM enquanto 
empresa ética é um dos objetivos estratégicos da orien-
tação de notoriedade e reconhecimento. 

Nesta temática, destaca-se o Código de Ética e de Con-
duta, que define as regras de conduta que devem pautar 
o comportamento de todos os colaboradores e colabora-
doras no desempenho da sua atividade profissional.

A INCM dispõe ainda de um canal de ética (etica@incm.
pt) confidencial, disponível a todas as partes interessa-
das no site da empresa, para reporte de qualquer questão 
ou denúncia no âmbito destes temas. A responsabilida-
de pela promoção, aplicação e evolução do controlo, bem 
como da gestão de todas as questões reportadas é do Co-
mité de Ética, um órgão independente cuja composição, 
modelo de funcionamento e outras disposições são defi-
nidas em regulamento próprio, também ele disponível 
a todas as partes interessadas no site da empresa. Saiba 
mais em https://www.incm.pt/portal/incm_codetica.jsp.

Neste âmbito importa ainda realçar que a INCM ade-
riu à iniciativa do setor empresarial intitulada «Call to  
Action: Anti-Corruption and the Global Development 
Agenda» com o propósito de assumir um compromisso 
com a adoção generalizada de medidas anticorrupção 
eficazes, bem como a promoção de políticas que incen-
tivem boas práticas neste domínio.

Em 2020, foram realizadas ações de formação sobre éti-
ca, sendo a taxa de execução de 81%.

O Código de Ética e de Conduta é divul-

gado no site da INCM, na intranet e dis-

ponibilizado a todos os colaboradores e 

colaboradoras, nos formatos impresso 

e ou digital, bem como em formato e-learning.

A aceitação das regras emanadas no Código é parte in-

tegrante do contrato de trabalho e consequentemente 

a sua aceitação e cumprimento são obrigatórios para to-

dos os colaboradores e colaboradoras. O mesmo princí-

pio é aplicado em todos os contratos estabelecidos com 

fornecedores, parceiros e clientes.

Consultar aqui o Código de Ética e de Conduta

https://www.incm.pt/portal/arquivo/incm/Codigo_Etica_e_Conduta.pdf
https://www.incm.pt/portal/arquivo/incm/Codigo_Etica_e_Conduta.pdf
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9. 
IMPACTO  
CULTURAL, SOCIAL  
E AMBIENTAL
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A INCM tem uma visão holística da sustentabilidade, que inclui as questões económicas, ambientais, sociais e cul-
turais. Esta visão é tanto mais importante quando a humanidade se encontra confrontada com a insustentabilidade 
do seu modelo de crescimento socioeconómico e toma consciência da necessidade de uma mudança de comporta-
mento, como demonstram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO:

COMPROMISSO COM A CULTURA E A SOCIEDADE

Para prosseguir a sua missão de promoção da língua e 
da cultura portuguesas, a INCM afeta anualmente cerca 
de 1% do seu volume de negócios em responsabilidade 
social, em particular nas áreas da cultura, serviço públi-
co e cidadania.

A intervenção no âmbito da cultura está ancorada à mis-
são da INCM, de promoção e defesa da língua e cultura 
portuguesas, e pelo seu legado histórico. Desde logo pelo 
seu Arquivo Histórico e atividade editorial, com mais de 
250 anos, centrada na edição de obras fundamentais da 
língua portuguesa. Sob a chancela da IN foram editadas 
56 novas obras literárias, em 2020, das quais 8 foram dis-
tinguidas no Plano Nacional de Leitura e 3 receberam 
prémios.

A editora é também parceria de museus, palácios e tea-
tros nacionais e ainda subscritora de protocolos em prol 
da sua missão, de onde se destaca, neste último ano o 
protocolo realizado com o Ministério da Cultura para a 
promoção da leitura e da literacia, do desenvolvimento 
do setor do livro, especialmente na sua componente digi-
tal, e da defesa do património arquivístico e documental.

Destaca-se ainda em 2020, ano em que se assinalou o 
centenário do nascimento de Amália Rodrigues, a assi-
natura do protocolo entre a INCM e a Fundação Amália 
Rodrigues para homenagear aquela que foi por muitos 
considerada uma «Pátria pela voz». No âmbito deste pro-
tocolo, a INCM propõe-se concretizar projetos editoriais 
e outros de âmbito cultural, nomeadamente ações de di-
vulgação da vida e obra de Amália Rodrigues e dos poe-
tas que cantou junto de escolas e associações culturais 
e recreativas, através da recriação, interpretação teatral 
e leituras encenadas da obra infantojuvenil Amália Ro-
drigues. Um Lugar Misterioso, que faz parte da coleção 
Grandes Vidas Portuguesas editada pela IN.

Comité de Sustentabilidade
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De portas abertas para servir os cidadãos e a cultura, a Biblioteca da Imprensa Nacional, disponibiliza ao público um 
património que ascende os 20 mil volumes, desde o mais antigo que remonta aos finais do século XV até às edições 
mais recentes do século XXI. É simultaneamente um espaço que acolhe regularmente eventos culturais e literários, 
como o Clube de Leitura, apresentação de livros, concertos e conferencias, em colaboração com parceiros institu-
cionais e culturais, entre os quais os Artistas Unidos, Instituto Italiano de Cultura, a Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa e a RTP. Estas iniciativas afirmam a INCM enquanto agente cultural da cidade 
e pretendem habituar o público a frequentar espaços de divulgação cultural e de debate de temáticas importantes 
para a sociedade. Em 2020 a Biblioteca acolheu apenas 11 eventos presenciais, por força do contexto pandémico, mas 
estes foram continuados através das redes sociais.

IMPRENSA NACIONAL COM SITE PRÓPRIO

Houve mais um marco na história da IN, que reforça a sua missão com o lançamento de um espaço digital, em www.
imprensanacional.pt, inteiramente dedicado à edição e aos conteúdos culturais desenvolvidos, com objetivo de levar 
mais longe e até às pessoas a língua e cultura portuguesas. No qual foram disponibilizados:

A BIBLIOTECA

122 livros 
para descarga 
gratuita que 
tiveram cerca 
de 250.000 
descargas

O primeiro audiolivro da IN, Mensagem, 
de Fernando Pessoa, totalmente gratuito. 
A coleção de audiolivros lançada agora 
permite não só responder a uma procura 
crescente de conteúdos áudio, mas, 
também, criar condições para que invisuais 
e amblíopes tenham acesso ao trabalho da 
editora pública

281 posts de notícias  
e cultura relacionadas 
com a atividade editorial  
e cultural

20 podcast áudio do «Essencial 
sobre…». Um podcast que pretende 
divulgar e preservar na memória 
coletiva grandes nomes da nossa 
história (cultural, política, social  
e artística)

2 visitas virtuais: exposição 
250 anos da Imprensa 
Nacional e à Biblioteca da 
Imprensa Nacional

Dezenas de vídeos, com 
destaque para a série A Voz 
dos Poetas, pelos Artistas 
Unidos
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No âmbito da numismática a INCM tem à sua responsa-
bilidade a maior coleção numismática nacional e uma das 
maiores em termos internacionais. O Museu Digital Casa 
da Moeda garante o acesso universal e virtual a este valio-
so e vasto espólio, com uma coleção permanente, exposi-
ções temporárias, serviço educativo, loja, edições próprias 
e parcerias com outras instituições museológicas na cria-
ção de exposições. Pretende ainda facilitar a investigação 
académica, prestar apoio aos colecionadores e apreciadores 
do universo numismático e divulgar ao público em geral a 
moeda enquanto objeto que marca a nossa história, cultura 
e civilização.

Em 2020 o Museu Digital Casa da Moeda recebeu 34 000 vi-
sitantes, acrescentou 297 peças ao seu espólio e promoveu 2 
exposições digitais: «Moedas de ouro do milénio português» 
e «A história da moeda: fabrico, garantia, confiança e troca».

Os prémios literários, promovidos pela IN, são mais uma iniciativa que a faz cumprir a sua missão, pelo incentivo à 
criatividade literária em língua portuguesa, nomeadamente o Prémio IN/Vasco Graça Moura, o Prémio IN/Eugénio 
Lisboa, em Moçambique, o Prémio IN/Arnaldo França, em Cabo Verde, em pareceria com a Imprensa Nacional de 
Cabo Verde, e o Prémio IN/Ferreira de Castro, em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para os 
portugueses e portuguesas residentes no estrangeiro e lusodescendentes.

Além dos prémios literários a INCM tem feito uma promoção internacional da língua portuguesa, pela presença 
regular em feiras internacionais de referência e através de protocolos como o realizado com Camões — Instituto da 
Cooperação e da Língua, I. P., e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas para a divulgação mundial, 
através da publicação de excertos traduzidos para inglês, francês e espanhol de obras de autores de língua portu-
guesa, ou como o protocolo assinado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para o apoio à divulgação de 
documentos relevantes da Diáspora Portuguesa no mundo.

O MUSEU

OS PRÉMIOS LITERÁRIOS E DE JORNALISMO

INCM LANÇA PRÉMIO DE JORNALISMO

Em 2020, a INCM apresentou ainda um outro pré-
mio, o Prémio Jornalismo de Excelência Vicente 
Jorge Silva, que terá a primeira edição em 2021. 
Um prémio que faz a homenagem a uma figura ím-
par do jornalismo nacional e que pretende distin-
guir o jornalismo de qualidade. Sendo visão desta 
iniciativa contribuir para uma sociedade mais in-
formada, esclarecida e democrática.



097INCM RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020		 				IMPACTO	CULTURAL,	SOCIAL	E	AMBIENTAL

O setor da cultura, devido às condições impostas para travar a pandemia, sofreu drasticamente, estando a passar por 
uma crise sem precedentes. De forma a responder a esta crise e para garantir a identidade e sustentabilidade cultural 
do País surgiu o Movimento Portugal #EntraEmCena.

O Movimento Portugal #EntraEmCena é uma colaboração inédita entre artistas, marcas, empresas públicas e priva-
das num esforço colaborativo de salvaguardar a cultura e os seus intervenientes nesta altura crítica para o setor. Um 
movimento nacional sem líder, que conta também com o apoio institucional do Ministério da Cultura e que se mate-
rializou numa plataforma digital, onde artistas podem lançar ideias e obter investimento, e onde empresas privadas 
e públicas podem encontrar talento e ideias propostas por artistas e lançar desafios ao desenvolvimento de novos 
projetos artísticos, escolhendo as que pretendem remunerar de imediato.

A INCM juntou-se desde logo ao Movimento Por-
tugal #EntraEmCena, como uma das entidades 
dinamizadoras da plataforma, e já entrou em cena 
desafiando vozes (teatro, cinema, rádio, televisão, 
entre outros) para a leitura do primeiro audiolivro 
da IN, Mensagem, de Fernando Pessoa. Prepara-
-se agora para apresentar o segundo, o Amor de 
Perdição, de Camilo Castelo Branco, tendo já se-
lecionado o candidato para a sua leitura.

AGENDA PROPOSTA PARA 2021:

Edição de obras essenciais à língua e cultura portuguesas;

Manter o Museu Casa da Moeda, Arquivo Histórico e Biblioteca da IN;

Colaborar e apoiar iniciativas locais e da sociedade civil de incentivo às artes e à literatura:  
Programação da Biblioteca IN; Prémios literários, etc.;

Apoiar e divulgar a língua e obras da cultura portuguesa: sessões de divulgação da literatura e dos autores; Catálogo Gram Bem 
Querer; Projeto Portugal nas Grandes Feiras do Mundo; doar livros a escolas e bibliotecas; etc.;

Apoiar o Glossário da Sociedade da Informação (APDSI).
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No âmbito da sua atividade a INCM procura também 
apoiar causas relevantes para a sociedade com os seus 
produtos. A emissão de séries de moedas tem sido uma 
iniciativa constante que pretende associar a numismática 
à luta pela afirmação de valores de solidariedade social 
e apoiar financeiramente entidades que se distinguem 
particularmente neste domínio, mas também na preser-
vação do meio ambiente, sendo mais um exemplo da for-
ma como a INCM procura intervir de forma responsável 
na sociedade. Em 2020 é de destacar a moeda O Golfinho 
da serie «Espécies ameaçadas», uma serie que se junta a 
outras anteriormente lançadas como a «Desenhar a moe-
da», com a moeda O Mar, ou a «Uma Moeda, Uma Causa», 
com as moedas O Clima é Connosco, Uma Moeda contra 
a Indiferença e Uma Moeda contra a Fome.

Este ano a INCM assinalou o Dia Internacional do Vo-
luntariado, instituído pela ONU como forma de valorizar 
o esforço de todos os que se dedicam, de forma voluntá-
ria e altruísta, a ajudar quem mais precisa, lembrando as 
ações realizadas pelos colaboradores e colaboradoras ao 
longo deste ano.

Além da intervenção na sociedade, por via da sua atividade, ou mesmo através dos seus produtos, a INCM apoia re-
gularmente bibliotecas, universidades e centros de competência, nacionais e internacionais. Esta consciência social 
reflete-se também no apoio a causas de emergência social e na colaboração com instituições de solidariedade social, 
através da doação de fundos ou de produtos. São exemplos, em 2020, a colaboração com a CAIS, para a disponibi-
lização de estágios, no âmbito do projeto INCORPORA, promovido pela Fundação «la Caixa» há mais de 10 anos, 
do qual a CAIS é parceira, e que procura promover a empregabilidade de pessoas em situação ou risco de exclusão 
social e fomentar a sua contratação por empresas em mercado aberto de trabalho.

O compromisso social da INCM passa também pela pro-
moção interna de uma cultura de apoio e envolvimento 
ativo na comunidade, através do incentivo e desenvol-
vimento de ações de voluntariado corporativo, que pos-
sibilitem o envolvimento dos seus colaboradores e cola-
boradoras, respetivos familiares, reformados e parceiros 
da empresa. Para isso a INCM encontra-se a desenvolver 
uma bolsa de voluntariado, que permitirá uma maior 
mobilização da família INCM neste âmbito.

Num ano marcado pela pandemia de COVID-19, destaca-se, neste âmbito, o esforço levado a cabo pela empresa e a 
colaboração, dedicação e empenho dos seus colaboradores e colaboradoras para não só manter a atividade da INCM, 
fundamental para o funcionamento da sociedade, mas também para reforçar os seus valores, com ações de apoio 
cultural, solidariedade social, e apoio à saúde.

A INCM é associada desde 2014  
da associação empresarial  
O GRACE – Empresas Responsáveis.



099INCM RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020		 				IMPACTO	CULTURAL,	SOCIAL	E	AMBIENTAL

Exemplificativo desse apoio foi também 
o contributo da INCM, em parceria com a 
Portugal Ventures, numa operação de ca-
pitalização (INNOV-ID) que procura iden-
tificar startups que, pelo seu potencial de 
crescimento e capacidade de ultrapassar as 
adversidades da pandemia, necessitem de 
financiamento para dar continuidade aos 
seus negócios.

5 VENTILADORES
para o SNS

8 APRESENTAÇÕES
para 1500 alunos da peça «Sophia de 
Mello Breyner Andrersen – Quem era 

Sophia»

10 DESKTOPS
Serviço Jesuita aos  

Refugiados (JRS)

250 LIVROS
da coleção Essencial 

da INCM

500 VISUALIZAÇÕES
online nas redes sociais da 

peça Salgueiro Maia –  
O Homem do Tanque da 

Liberdade

350 CHEQUES OFERTA 
COMPRAS

doados à Comunidade Vida  
e Paz e Refood

1200 REFEIÇÕES
em parceria com  
a Refood (ONG)

100 CABAZES 
ALIMENTARES  

em parceria  
com  a AMI

MUSEU CASA DA MOEDA
sempre online

APOIO À COMUNIDADE  
DE ESTUDANTES

de São Tomé e Príncipe  
em Portugal

250.000 DOWNLOADS
gratuitos de mais de 100 livros  

da Imprensa Nacional

22.600 VISEIRAS
de proteção para os profissionais da linha 

da frente (principais beneficiários:  
EMGFA, câmaras municipais, 

misericórdias, PSP, ASAE, AMI e IPDJ)

1000 FATOS
de proteção individual  

para o SNS

5 PRÉMIOS LITERÁRIOS
1 PRÉMIO DE JORNALISMO

APOIO À SAÚDE APOIO CULTURAL

APOIO À DEMOCRACIAAPOIO SOCIAL

APOIO EDUCATIVO

SOLIDÁRIA COM A SOCIEDADE
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AGENDA PROPOSTA PARA 2021:

Formar nas áreas da responsabilidade social;

Desenvolver ações de teambuilding com impacto na comunidade;

Desenvolver bolsa de horas de voluntariado INCM;

Divulgar a Declaração de Compromisso da INCM.

COMPROMISSO COM O AMBIENTE

A INCM é responsável pela melhoria do seu desempenho ambiental, consciente da necessidade de uma eficiente 
gestão dos recursos naturais e diminuição dos impactos decorrentes da sua atividade. O Sistema de Gestão Ambien-
tal, alinhado com as boas práticas da norma NP EN ISO 14001, certificado desde 2008, é uma evidência clara desse 
compromisso.

A redução de consumos e emissões, em 2020, é explicada, essencialmente, pela redução dos combustíveis fósseis 
(29%), por força do contexto pandémico, uma vez que o uso de energia elétrica não foi muito inferior, pela necessida-
de de manter todos os sistemas de segurança e servidores em funcionamento.

ENERGIA E EMISSÕES

92%
Eletricidade

96%
Indiretas-Eletricidade

4%
Gás natural

2%
Diretas-Gás natural

4%
Gasóleo

2%
Diretas-Gasóleo

ENERGIA | 22.734 Gj

TOTAL:    6% (2019)

ELETRICIDADE:    4%   |   GÁS NATURAL:    29%

GASÓLEO:    29%

INTENSIDADE ENERGÉTICA:    34%

ÂMBITO 1:    29%

ÂMBITO 2:    4%

TOTAL:    5% (2019)

EMISSÕES | 2854 TCO2e
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Devido à natureza fabril da sua atividade, os consumos de energia, essencialmente elétrica, e emissões resultantes, 
são um dos maiores impactos ambientais da empresa, sendo assim, a eficiência energética é uma prioridade. Toda 
a mudança levada a cabo pela empresa para se renovar e modernizar, no âmbito da transição para a indústria 4.0, 
assim como a concretização do Plano de Racionalização Energética proposto para os edifícios da Casa da Moeda e 
da Imprensa Nacional são as medidas propostas para redução desse impacto, de onde se destacam:

A INCM tem também o objetivo de obtenção de energia por fontes renováveis e para o cumprir pretende fazer a 
instalação de painéis solares fotovoltaicos para a produção de energia, o que irá representar aproximadamente, por 
ano, a produção de 1980 GJ e a redução de 245t/CO2e, o equivalente a 6200 árvores plantadas.

Ao mesmo tempo a redução de emissões originada por combustíveis nas deslocações é outra preocupação da em-
presa, tendo por isso, feito um incentivo à utilização de plataformas colaborativas, que permitem a realização de reu-
niões por vídeo conferencia e trabalho remoto, e ainda a passagem para uma frota automóvel de serviço ao negócio 
elétrica com a respetiva instalação de carregadores nos edifícios.

Aquisição de novos e equipamentos fabris e de ferramentas que permitam monitorizar a sua eficiência;

Aquisição e renovação de equipamentos que promovem a melhoria da eficiência energética (quadros elétricos e UPS, rede de frio, entre 
outros);

Redução de fugas de ar comprimido;

Ampliação dos sistemas de gestão técnica (SGT), que permitam a obtenção de dados em tempo real e em contínuo, de todos os descritores 
ambientais de toda a instalação industrial e edifícios;

Substituição da iluminação existente por LED e instalação de mais sensores de presença;

Formações e sensibilizações sobre consumo consciente de energia e eficiência energética.

OS 5 NOVOS VEÍCULOS 
ELÉTRICOS DA FROTA  
DA INCM REPRESENTARAM,  
EM 2020, A REDUÇÃO  
DE 3,67 T CO2e
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Com esta iniciativa a INCM cumpriu as medidas do Pacto de Mobilidade Empresarial para a cidade de Lisboa, um 
esforço comum para a mobilidade mais sustentável e de neutralidade carbónica, alinhando-se ainda com o Compro-
misso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 – Ação Climática Lisboa 2030.

PACTO DE MOBILIDADE PARA A CIDADE DE LISBOA

A INCM junta-se ao World Business Council for Sus-
tainable Development (WBCSD), à Câmara Munici-
pal de Lisboa, ao BCSD Portugal e a mais de 50 ou-
tras empresas, assinando o Pacto de Mobilidade 
Empresarial para a Cidade de Lisboa. Em conjunto, 
comprometem-se com mais de 200 ações para 
transformar a capital numa cidade mais verde, se-
gura e eficiente, contribuindo para uma mobilida-
de mais sustentável em Lisboa através da promo-
ção de uma oferta e de uma procura de soluções 
multimodais.

LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020

A INCM aderiu ao Compromisso Lisboa Capital Verde Euro-
peia 2020 – Ação Climática Lisboa 2030, promovido pela 
Câmara Municipal de Lisboa, assumindo um conjunto de 
ações e medidas que contribuem para o objetivo de tornar 
a cidade neutra em carbono até 2050.

Reconhecendo a importância de uma gestão eficaz da 
água como contributo para a manutenção das reservas 
deste precioso recurso, a INCM monitoriza os principais 
descritores relacionados com a água, de forma a poder 
implementar medidas para a redução e eficiência no seu 
uso. Em 2020, apesar da redução significativa de con-
sumos de água ser explicada pelo ano atípico vivido os 
consumos específicos diminuíram significativamente, 
evidenciando uma melhoria do desempenho na sua ges-
tão, resultado das iniciativas que a empresa tem levado a 
cabo para a melhoria da eficiência hídrica, e onde se des-
taca, em 2020, a adesão ao sistema Waterbeep® da EPAL, 
nos grandes edifícios industriais da empresa, para uma 
ligação direta ao seu sistema, que possibilita o acompa-
nhamento em tempo real, e com alertas, dos consumos.

ÁGUA

13.941 m3

TOTAL:    31% (2019)
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Em 2020 tanto para as matérias-primas como para os resíduos parte das reduções são explicadas pelo contexto de 
abrandamento da produção e do uso das instalações. Contudo, nas matérias-primas, face às reduções significativas 
nas categorias de papel e cartão, materiais de segurança e plásticos, a redução global é de apenas 4%, devido ao 
aumento exponencial do consumo de metais, explicado essencialmente pela retoma da produção, que esteve parada 
alguns meses no ano de 2019 para obras.

A diversidade de áreas de negócio da INCM tem reflexo 
direto na variedade de matérias-primas utilizadas pela 
empresa, as quais se agruparam em 5 grandes grupos.

Além da monitorização dos seus consumos a INCM tem 
o objetivo de tornar os produtos e soluções que desen-
volve, e que estão presentes de forma constante na vida 
de todos nós, cada vez mais sustentáveis, consciente de 
que essa é uma condição inequívoca para um desenvol-
vimento sustentável.

Nesse sentido, a análise dos ciclos de vida dos materiais 
e o investimento em I&D e inovação são a premissa ne-
cessária para escolhas mais ecológicas mas simultanea-
mente duráveis e capazes de receber os sofisticados ele-
mentos de segurança que a INCM utiliza. São exemplos 
a escolha dos novos materiais para produção de cartões, 

o PETG reciclado e PVC degradável, fornecidos por 
empresas certificadas e auditadas, que a INCM oferece 
agora como opção aos seus clientes, e para os quais se 
encontra a desenvolver um conjunto de projetos a nível 
nacional e internacional.

MATERIAIS, RESÍDUOS E ECONOMIA CIRCULAR 

41%
Papel e Cartão

96%
Não perigosos

22%
Metais

17%
Outros Materiais

2%
Plásticos

18%
Materiais  

de segurança

4%
Perigosos

MATERIAIS | 2.495 T

TOTAL:    4% (2019)

PAPEL E CARTÃO:    27%   |   METAIS:    176%

MATERIAIS DE SEGURANÇA:    14%

PLÁSTICO:    15%   |   OUTROS MATERIAIS:    4%

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS:    12%

RESÍDUOS PERIGOSOS:    7%

TOTAL:    12% (2019)

RESÍDUOS | 490 T
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EM 2020, FORAM JÁ UTILIZADOS  

1,5 T DE PTEG RECICLADO, SENDO 

DE DESTACAR A SUA UTILIZAÇÃO 

NA PRODUÇÃO DOS CARTÕES DE 

IDENTIFICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 

PORTUGUESA DO CONSELHO DA  

UNIÃO EUROPEIA 2021.

PVC DEGRADÁVEL

O PVC degradável é uma das opções mais co-
nhecidas no mercado, devido às suas caracte-
rísticas de ciclo, mais concretamente o fim. Ao 
ser colocado num aterro específico, é tratado 
de forma adequada, acabando por não liber-
tar gases tóxicos para o ambiente. No entanto, 
para se utilizar este material é necessário uma 
atenção redobrada em relação aos compostos 
eletrónicos (antenas, chips, banda magnética, 
etc.).

PTEG RECICLADO

O PETG reciclado é um tipo de poliéster que 
não liberta substâncias perigosas do início ao 
fim do seu ciclo de vida. Este tipo de constitui-
ção permite que a sua reciclagem e incinera-
ção se realize sem emissão de gases nocivos. 
Além disso é uma alternativa com eficiência 
energética: ao reciclar o plástico, 80% da 
energia total gasta na fabricação de novos 
produtos de plástico é economizada, bem 
como a redução da quantidade de plásticos 
virgens e consumo de água.
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Com intuito de aumentar o seu contributo para uma economia mais circular a INCM promove internamente a vários 
níveis os seus princípios (redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia). Para atingir esse 
objetivo é importante que, além da adoção de políticas e procedimentos que integrem estes princípios, haja uma 
componente de formação e sensibilização a todos e a todas para um uso consciente dos recursos no seu dia-a-dia, 
sendo assim a INCM também um agente ativo para essa consciência ambiental. Neste âmbito destacam-se as se-
guintes ações:

Utilizações de  
matérias-primas 
recicladas, em 2020, 
17,96 t representam 
0,072 % do total de 
matérias-primas:
 
• o Papel reciclado  
para produção gráfica,  
em 2020, 16,446 t;
• o Plástico reciclado 
(PTEG): 1,518 t

Política de impressão 
ambientalmente 
responsável para redução 
de papel e consumíveis  
de impressão

Utilização de jarros  
e copos de vidro em salas 
de reuniões e copos de 
papel nos locais comuns

Reutilização e doação 
de equipamentos 
informáticos

Desmaterialização  
de processos e fluxos 
de informação

Reutilização de refugos 
de produção para  
a criação de bens de 
consumo e venda,  
ou outros

Incentivo ao marketing 
digital e responsável, 
pela reutilização de 
mensagens, slogans, 
comunicações e doação  
de suportes de 
comunicação (lonas, 
roll-ups) de forma a 
desincentivar o seu abate

97 % dos resíduos 
produzidos são 
enviados para 
valorização – 99,9% 
dos resíduos não 
perigosos e 32%  
dos perigosos

Ações de sensibilização 
e formação para o 
uso sustentável de 
recursos e reciclagem, 
em 2020:
 
• Na semana europeia 
da prevenção de 
resíduos: webinar 
«Eficiência energética 
para todos», realizada 
pela ADENE;  
webinar «Recicla 
sempre», realizada pela 
SPV; webinar da adesão 
ao «Openday dias 
verdes», da SPV.
• Concurso 
RECICLOBOTS no Dia 
Mundial do Ambiente;
• Sensibilização no 
âmbito da COVID-19: 
«Tratamento de 
resíduos em fase de 
pandemia»
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INCM APOIA CAUSAS AMBIENTAIS ATRAVÉS DOS SEUS PRODUTOS  

A INCM quer assumir um papel relevante para a consciencialização ambiental. Aliada a entidades que se distin-
guem particularmente neste domínio, tem incluído causas ambientais em alguns dos produtos que comercializa. 
São exemplos o apoio ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com a doação, ao seu fundo 
ambiental, de parte dos proveitos das vendas da serie/coleção anual «Espécies ameaçadas». Este ano dedicada à es-
pécie animal golfinho-comum (Delphinus delphis) conta com a emissão da moeda O Golfinho, desenhada pelo bió-
logo marinho e premiado ilustrador científico Pedro Salgado e com o lançamento do livro, editado pela IN e Câmara 
Municipal de Lisboa, Príncipe dos Mares, o Golfinho-Comum, com texto de Pedro Goulão e ilustração de Tiago Galo.

O LANÇAMENTO DO LIVRO “PRÍNCIPE DOS MARES,  
O GOLFINHO COMUM” MARCA A PARCERIA ENTRE A 
INCM E A CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA PARA A EDIÇÃO 
DESTE LIVRO E REEDIÇÃO DOS TODOS LIVROS DA 
COLEÇÃO JUVENIL «ESPÉCIES AMEAÇADAS»,  
NO ÂMBITO DAS PUBLICAÇÕES DA LISBOA CAPITAL 
VERDE EUROPEIA 2020.
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AGENDA PROPOSTA PARA 2021:

Propor reutilização para os desperdícios e resíduos fabris;

Lançar moedas comemorativas das séries espécies vegetais e animais ameaçadas;

Aumentar o número de carregadores elétricos no parque de estacionamento;

Avaliar o estacionamento de veículos elétricos no parque da CM;

Avaliar alternativas elétricas ou híbridas para mais veículos;

Instalação de equipamentos para armazenamento de energia solar.
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Queremos garantir a sustentabilidade 

da INCM, para os próximos 250 anos, 

fazendo com que continue a ter 

capacidade de se reinventar e progredir 

continuamente, ao investir de forma 

estratégica no desenvolvimento de uma 

cultura de inovação e posicionamento 

nos mercados internacionais.
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SOBRE O RELATÓRIO

Neste relatório a INCM apresenta o Desafio Estratégico de Sustentabilidade da empresa, identificando, em cada tema, 
o seu principal contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

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

O relatório inclui informações e indicadores de desempenho referentes à INCM, abrangendo a totalidade da sua ati‑
vidade e áreas de negócio, bem como todos os sites em que opera, com destaque para o ano de 2020.

Este relatório foi elaborado de acordo com as Normas 
GRI, na opção «De acordo» — Essencial (Core), sendo as 
respostas aos respetivos indicadores apresentados na ta‑
bela GRI, em anexo.

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

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

ÂMBITO

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

DECRETO-LEI N.º 89/2017

PARA CONTACTO
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STD. GRI  
Indicador n.º

Opção de 
reporte

 Descrição do Indicador (PT) Localização/Resposta/Omissão Resposta 
DL 
89/2017

ODS

GRI 100 CONTEÚDOS TRANSVERSAIS   

102 Conteúdos Gerais | 2016    

Perfil Organizacional

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

102-2 Essencial
Principais atividades, marcas, 
produtos e serviços Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA  

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

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

102-5 Essencial
Natureza da propriedade e forma 
jurídica da organização Sociedade anónima de capitais públicos  

102-6 Essencial
Mercados que a organização 
serve

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – ONDE ESTAMOS 
Capítulo: INTERNACIONALIZAÇÃO

 

102-7 Essencial Dimensões da organização

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA
Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA - NEGÓCIO E ATIVIDADES
Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS
RELATÓRIO E CONTAS 2020

 

102-8 Essencial
Informações sobre empregados  
e outros trabalhadores

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS

Colaboradores por contrato de trabalho e género:

2018 2019 2020

Homens 352 353 347

Permanentes Mulheres 307 299 301

Subtotal 659 652 648

Homens 13 29 28

Contratados a termo Mulheres 11 19 25

Subtotal 24 48 53

Homens 20 5 9

Estagiários Mulheres 10 3 5

Subtotal 30 8 14

TOTAL (n.º) 713 708 715

Colaboradores por contrato de trabalho e dispersão geográfica:

2018 2019 2020

Lisboa 592 588 587

Permanentes Porto 63 60 57

Coimbra 4 4 4

Subtotal 659 652 648 ODS 8
Lisboa 24 42 52

Contratados a termo Porto 0 6 1

Coimbra 0 0 0

Subtotal 24 48 53

Lisboa 27 8 12

Estagiários Porto 3 0 2

Coimbra 0 0 0

Subtotal 30 0 14

TOTAL (n.º) 713 708 715

Colaboradores por regime de horário laboral:

2018 2019 2020

Homens 385 389 384

Full-time Mulheres 328 319 331

Subtotal 713 708 715

Homens 0 0 0

Part-time Mulheres 0 0 0

Subtotal 0 0 0

TOTAL (n.º) 713 708 715
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102-9 Essencial Cadeia de fornecedores

Total de fornecedores: 1343.
Total de custos com fornecedores: 62.280 milhares euros.
Categorias de fornecimento: 190 fornecimento de materiais; 879 fornecimentos 
de serviços e outros (há fornecedores que fornecem os dois tipos).

Devido à natureza da sua atividade, a maior parte dos seus fornecedores de 
compras diretas encontra-se fora de Portugal e desenvolve operações em 
segmentos de mercado muito específicos, como os materiais de segurança.  
No entanto, os fornecedores estrangeiros são maioritariamente europeus.  
Em termos de relação comercial, os nossos principais fornecedores são já de 
longa data.
Principais tipologias de fornecedores para os principais negócios: discos para 
moeda; chips para cartões; transportes, e equipamentos industriais.
Principais 5 nacionalidades em n.º de compras: Portugal, Alemanha, Espanha, 
Grã-Bretanha, França.
Principais 5 nacionalidades em valor de compras: Portugal, Áustria, Alemanha, 
Espanha, França.

Na aquisição de bens e serviços a INCM é abrangida pelo Código de Contratos Pú-
blicos (CCP) e nos seus processos de aquisição inclui nos cadernos de encargos 
obrigações, por parte do adjudicatário, para:

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

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

Anualmente a INCM realiza uma avaliação dos fornecedores considerandos rele-
vantes para aferir o seu desempenho.

 

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

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS  

102-11 Essencial
Abordagem ao princípio  
da preocupação

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS
Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL

 

102-12 Essencial
Iniciativas desenvolvidas 
externamente

Subscreve - Carta Portuguesa para a Diversidade | Pág. 073
Membro Fórum iGen | Pág. 073
Signatária do Pacto de Mobilidade Empresarial  
para a Cidade de Lisboa | Pág. 102
Signatária do Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 | Pág. 102 
Signatária do Compromisso Call to Action: Anti-Corruption and the Global 
Development Agenda | Pág. 091

 

102-13 Essencial Participação em associações

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

 

Estratégia

102-14 Essencial
Declaração do principal tomador 
de decisões (da administração) Capítulo: CARTA ABERTA DO PRESIDENTE

102-15 Abrangente
Principais impactos, riscos  
e oportunidades Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS

Ética e Integridade

102-16 Essencial
Valores, princípios, padrões e 
normas de conduta Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA

102-17 Abrangente
Mecanismos para aconselhamento 
e preocupações sobre ética

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

Governance

102-18 Essencial Estrutura de governação Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS
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102-21 Abrangente
Consulta a stakeholders nos 
tópicos económicos, ambientais 
e sociais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE – PARTES INTERESSADAS

Nos canais de auscultação às Partes Interessadas são consultadas as 
dimensões económicas, ambientais e sociais:
Inquérito de Satisfação Clientes | Pág. 039
Cliente Mistério | Pág. 039
Inquérito Avaliação do Clima Organizacional | Pág. 078
Inquérito de Reputação | Pág. 039
Além da auscultação direta a INCM tem vários canais de auscultação indiretos, 
que são abordados ao longo de todo o relatório.

 ODS 16

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

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS
RELATÓRIO E CONTAS 2020
RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

ODS 5  
ODS 16 

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

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS
RELATÓRIO E CONTAS 2020
RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

ODS 16 

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

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS
RELATÓRIO E CONTAS 2020
RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

ODS 5  
ODS 16 

Envolvimento de Stakeholders

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

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

ODS 8

102-42 Essencial
Identificação e seleção de 
stakeholders Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE – PARTES INTERESSADAS

102-43 Essencial
Abordagem adotada para 
envolvimento de stakeholders Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE – PARTES INTERESSADAS

102-44 Essencial
Envolvimento de stakeholders 
Principais tópicos e preocupações Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Práticas de Relato

102-45 Essencial
Entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras 
consolidadas

RELATÓRIO E CONTAS 2020

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

Capítulo: SOBRE O RELATÓRIO
Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

102-47 Essencial Lista dos tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

102-48 Essencial
Reformulação/Atualização de 
informações Nada a reportar.

102-49 Essencial Alterações no relatório

Em 2020 foi reajustado em termos de nomenclatura os tópicos matérias: Inova-
ção nos Produtos e Serviços para Inovação Aberta e o Conciliação de Vida Pes-
soal, Familiar e Profissional para Saúde e Bem-Estar, de forma a ser mais abran-
gente e mais ajustado às expectativas.

102-50 Essencial Período coberto pelo relatório 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

102-51 Essencial
Data do relatório anterior mais 
recente Março 2020

102-52 Essencial Ciclo de emissão do relatório Anual

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

Capítulo: SOBRE O RELATÓRIO

102-54 Essencial
Declaração de conformidade com 
as Normas GRI

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

102-55 Essencial Sumário de Conteúdos GRI Presente tabela

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

Opção de 
reporte

 Descrição do Indicador (PT) Localização/Resposta/Omissão Resposta 
DL 
89/2017

ODS

GRI 200 ECONÓMICOS   

201 Desempenho Económico | 2016    

103 Abordagem de Gestão | 2016

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

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA – NEGÓCIO E ATIVIDADES

 

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão  

201-1 Essencial
Valor económico direto gerado  
e distribuído

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – NEGÓCIO E ATIVIDADES

(valores em milhões de euros - M€) 2018 2019 2020

1 Valor económico direto gerado (2+3+4) 99,17 102,14 80,70

2 Receitas operacionais 99,12 102,14 79,97

3 Receitas financeiras 0,05 0,00 0,73

4 Receitas extraordinárias 0,00 0,00 0,00

5
Valor económico direto distribuído 
(6+9+12+13)

92,93 96,26 74,11

6 Custos operacionais (7+8) 72,42 70,51 71,27

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

8 Fornecedores e outros custos operacionais 47,17 47,72 43,52

9
Remunerações a fornecedores de capital 
(10+11)

14,17 18,79 0,03

10 Pagamento de dividendos 14,16 18,79 0,00

11 Custos de financiamento 0,01 0,03 0,03

12 Pagamentos ao Estado (IRC) 6,09 6,50 2,77

13 Investimentos na comunidade 0,24 0,47 0,04

14 Valor económico retido (1-5) 6,24 5,88 6,59

Informações mais detalhadas das demonstrações financeiras encontram-se no RELATÓRIO 
E CONTAS 2020.

201-4 Essencial
Apoio financeiro recebido de 
governos

Desde o ano de 2013 que a INCM não recorre a financiamentos e não recebe 
quaisquer indemnizações compensatórias por parte do Estado.

203 Impactos Económicos Indiretos | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

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

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

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: INOVAÇÃO
Capítulo: EFICIÊNCIA INTERNA
Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

203-1 Essencial
Investimentos em infraestruturas 
e serviços assegurados

Capítulo: EFICIÊNCIA INTERNA
Capítulo: INOVAÇÃO
Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL

ODS 2  
ODS 5  
ODS 7  
ODS 11

203-2 Essencial
Impactos económicos indiretos 
significativos

Capítulo: A IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA – NEGÓCIO E ATIVIDADES
Capítulo: INOVAÇÃO
Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL

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

ODS 2
ODS 5
ODS 8
ODS 9
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204 Práticas de Compras/Abastecimento | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

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

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

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

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Capítulo: CRESCIMENTO CENTRADO NO CLIENTE

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

204-1 Essencial
Proporção de despesas com 
fornecedores locais

(valores em milhões de euros - M€) 2018 2019 2020

ODS 12

Total de custos com fornecedores estrangeiros 18.057 22.348 26.505

Total de custos com fornecedores nacionais 28.243 38.052 35.775

Total de custos com fornecedores 46.300 60.400 62.280

Percentagem de compras efetuadas a fornecedores 
nacionais

61% 63% 57%

205 Anticorrupção | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Tópico de resposta obrigatória DL 89/2017

Dando cumprimento ao disposto das recomendações do Conselho de Preven-
ção da Corrupção (CPC), e reconhecendo a importância e o valor do instrumento 
de gestão no combate à corrupção e infrações conexas, a INCM elabora um Pla-
no de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.
Adicionalmente a INCM é signatária da Carta Compromisso Call to Action: Anti-
-Corruption and the Global Development Agenda das Nações Unidas.

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

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

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

A INCM elabora um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
e promove, de forma contínua, uma identificação de riscos de corrupção e infra-
ções conexas orientadas aos processos. Para o efeito não se excluiu qualquer 
processo do âmbito da avaliação.

ODS 16

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

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas encontra-se dis-
ponibilizado na internet em https://incm.pt/portal/incm_gr.jsp. ODS 16

205-3 Essencial
Casos confirmados de corrupção  
e medidas tomadas Nada a assinalar. ODS 16
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STD. GRI  
Indicador n.º

Opção de 
reporte

 Descrição do Indicador (PT) Localização/Resposta/Omissão Resposta 
DL 
89/2017

ODS

GRI AMBIENTE   

301 Materiais | 2016    

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL - COMPROMISSO COM O 
AMBIENTE

 

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão  

301-1 Essencial
Consumo total de materiais 
usados por peso ou volume

Consumo total de matérias-primas: 

ODS 8
ODS 12

2018 2019 2020

Metais (t) 465,2 194,0 535,3

Papel e Cartão (t) 441,4 1.404,6 1.021,8

Materiais de segurança (t) 308,5 526,3 451,8

Plásticos (PC, PVC e PETG) (t) 30,5 60,2 51,2

Outros materiais (t) 337,1 416,3 434,6

Totais (t) 1.582,5 2.601,5 2.494,7

Notas metodológicas:

Os dados apresentados correspondem às matérias-primas às quais existe medição de peso 
e registo disponível no sistema informático da empresa. As matérias-primas utilizadas são 
todas registadas no sistema utilizado.
A diversidade de áreas de negócio da INCM tem reflexo direto na quantidade de matérias-
-primas utilizadas pela empresa, com cerca de um milhar de referências, agrupadas em 28 
subfamílias. Para facilidade de análise as subfamílias foram agrupadas em 5 grandes cate-
gorias de matérias-primas.
Todas as matérias-primas são fornecidas por externos, a INCM não tem nenhuma atividade 
de produção ou extração das matérias utilizadas.

Em 2020 em contraste com 2019 verificou-se uma redução global de 4% de 
consumo de matérias-primas explicado pelo contexto de abrandamento da 
produção devido aos condicionamentos provocados pela pandemia. Contudo, 
face às reduções significativas nas categorias de Papel e Cartão, Materiais de 
segurança e Plásticos esta redução é de apenas 4%, devido ao exponencial au-
mento de consumo de Metais em 2020, explicado essencialmente pela retoma 
da produção que esteve parada, em alguns meses no ano de 2019, para obras.

301-2 Essencial Utilização de materiais reciclados

Papel reciclado utilizado como matéria-prima para produção gráfica: 16,446 t
Plástico reciclado utilizado como matéria-prima para produção de cartões: 
1,518 t
Uso total de materiais reciclados: 17,96 t que representam 0,072 % do total de 
matérias-primas utilizadas.

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

ODS 8
ODS 12

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

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

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

ODS 8
ODS 12

302 Energia | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

203-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL - COMPROMISSO  
COM O AMBIENTE103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão
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302-1 Essencial
Consumo de energia dentro da 
organização

Consumo total de energia por fonte (GJ):

2018 2019 2020

Gasóleo 1.078,0 1.279,0 907,1

Gás Natural 1.256,0 1.322,0 943,3

Eletricidade 22.425,0 21.705,0 20.884,0

Total (GJ) 24.759,0 24.306,0 22.734,4

Notas:
Consumos de 2018: Encontram-se em falta alguns consumos de Gondomar, Loja j Porto, Loja 
Coimbra e Grupo Desportivo, no entanto representam menos de 0,5% do consumo total.
Consumos de 2019: Não foram contabilizados os consumos do GoldPark (duas pessoas a 
operar) porque não existia contador próprio. Estão em falta também os consumos do mês de 
dezembro de uma garagem do Posto de Gondomar. Os valores em falta representam menos 
de 0,5% do consumo total.
Consumos de 2020: Está em falta apenas uma fatura de eletricidade da Loja do Porto e de 
Coimbra, no entanto representam menos de 0,5% do consumo global.

Notas metodológicas:
Dados de consumo: Faturas do prestador de serviço, com exceção do edifício do Goldpark que 
não tem contador autónomo e os consumos são retirados por um analisador.
Fontes de conversão: Despacho n.º 17313/2008, de 26 de junho; Portaria n.º 63/2008, de 21 
de janeiro.

Em termos de uso por fonte: A eletricidade representa a maior fatia do consumo 
energético da INCM (92%), pois é a fonte utilizada na atividade produtiva e na 
iluminação e climatização da empresa. O gás natural (4%) é usado exclusiva-
mente nos refeitórios e balneários dos edifícios da Casa da Moeda e da Impren-
sa Nacional, enquanto o gasóleo (4%) é utilizado apenas na frota.

ODS 7  
ODS 8  
ODS 12  
ODS 13

302-3 Essencial Intensidade energética

2018 2019 2020

Consumo total de energia (GJ) 24.759 24.306 22.734

Total (GJ) 0,0220 0,0231 0,0308

VAB (Valor Acrescentado Bruto):

A intensidade energética aumentou 34%, o que significa que o consumo es-
pecífico aumentou, uma vez que o VAB reduziu cerca de um terço e o consumo 
energético não reduziu em igual proporção. Esta situação é reflexo do consumo 
de eletricidade de base da INCM que inclui sistemas de segurança e servidores 
que, mesmo reduzindo a atividade e as pessoas nas instalações, continuam a 
ter de estar em funcionamento para dar suporte.

ODS 7  
ODS 8  
ODS 12  
ODS 13

302-4 Essencial Redução do consumo de energia

Verificou-se uma redução de consumos total de 6%.

Os consumos pelas fontes fósseis diminuíram substancialmente, gás natural 
(29%) e gasóleo (29%), justificados pela diminuição de pessoas e atividades da 
empresa, e no caso gasóleo também pelo do uso da nova frota elétrica. Contudo 
em termos específicos os consumos são mais altos devido à diminuição do VAB.

Quanto aos consumos de eletricidade a redução foi apenas de 4%, apesar do 
contexto, devido ao consumo base da INCM, que inclui sistemas de segurança 
e servidores que, mesmo reduzindo a atividade, continuam em funcionamen-
to para dar suporte. Contudo a empresa tem vindo a implementar medidas 
de eficiência energética, como a instalação de lâmpadas LED e substituição 
dos equipamentos de climatização, mas que neste contexto não apresentam 
grande impacto. Ou seja, em termos específicos os consumos são altos face à 
diminuição do VAB.

ODS 7  
ODS 8  
ODS 12  
ODS 13

303 Água e Efluentes | 2018

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL - COMPROMISSO COM O 
AMBIENTE103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão
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303-1 Essencial
Interações com a água como um 
recurso partilhado

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL COMPROMISSO COM O AM-
BIENTE

As instalações da INCM são todas em Portugal, nos distritos de Lisboa, Porto e 
Coimbra, e a água consumida é da rede de distribuição de cada localidade (água 
de terceiros). Em termos de escassez tendo em conta os dados do atlas do WRI 
(World Resources Institute), Portugal encontra-se no nível elevado (3,14 numa 
escala de 5 e n.º 41 no ranking mundial), sendo que as regiões de Lisboa, Porto 
e Coimbra encontram-se no nível escassez médio alto.

Assim sendo, a INCM reconhece a importância de uma gestão eficaz da água 
como contributo para a manutenção das reservas deste precioso recurso e no 
âmbito do seu sistema de gestão ambiental, certificado pela ISO 14001, moni-
toriza os principias descritores relacionados com a água, sempre numa pers-
petiva de redução do seu impacto. São exemplos a monitorização de consumos 
da água, bem como as medidas que tem vindo a implementar para uma maior 
eficiência no seu uso. Nessa perspetiva, destaca-se, em 2020 a adesão ao siste-
ma Waterbeep® da EPAL, nos grandes edifícios industriais CM e IN para o acom-
panhamento em tempo real, e com alertas, e monitorizar os consumos de água.

ODS 6

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

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

ODS 6

303-3 Essencial Captação de água

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

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

ODS 6
2018 2019 2020

Operações Lisboa
m3 20346 19602 13682

ML 20,346 19,602 13,682

Outras operações
m3 599 630 259

ML 0,599 0,630 0,259

Totais
m3 20945 20232 13941

ML 20,945 20,232 13,941

Notas metodológicas: 
Os consumos apresentados foram obtidos a partir dos dados enviados pelos fornecedores 
da água de rede.

Operações Lisboa: Incluem os locais com operações situadas na grande Lisboa.
Outras operações: Incluem os locais com operações situadas no grande Porto e Coimbra.

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

ODS 6

303 Emissões | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL - COMPROMISSO COM O 
AMBIENTE103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

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

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

ODS 3 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15

2018 2019 2020

Gás Natural 80,5 84,8 60,5

Gasóleo 79,8 94,6 67,1

Total (Âmbito 1) (t CO2e) 160,3 179,4 127,6

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

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

ODS 3 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15

2018 2019 2020

Total (Âmbito 2) (t CO2e) 2921,1 2833,7 2726,6

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

305-5 Essencial Redução de emissões de GEE

Em termos de emissões diretas (Âmbito 1) houve uma redução de 29%, resul-
tante da quebra de atividade em virtude da situação pandémica atual e também 
da eletrificação da frota partilhada (redução de aproximadamente de 3,67 t de 
CO

2
e).

Em termos de emissões indiretas de eletricidade (Âmbito 2) houve também 
uma redução de 4%, proporcional às reduções do consumo de eletricidade. Con-
tudo, a INCM tem levado a cabo uma série de medidas de racionalização energé-
tica, ao qual prevê a colocação de painéis fotovoltaicos, no edifício da CM, para 
autoconsumo, que trará uma significativa redução de emissões.

ODS 13 
ODS 14 
ODS 15

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

A INCM ainda tem alguns equipamentos de climatização, com gás R22, que es-
tão a ser substituídos gradualmente. Em 2020 tinha 89,5 kg de R22. Contudo 
tem procedimentos de monitorização para a deteção de eventuais fugas, para 
estes equipamentos, bem como para os que contêm gases refrigerantes, sendo 
que as fugas de R22 não foram representativas que se justifique a apresenta-
ção de dados quantitativos.

ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

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

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

ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

306 Efluentes e Resíduos | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL - COMPROMISSO COM O 
AMBIENTE103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

306-2 Essencial
Resíduos por tipologia e método 
de tratamento

Total de resíduos por tipologia (t):

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

2018 2019 2020

Total de resíduos perigosos 27,5 21,4 19,8

Total de resíduos não perigosos 436,9 534,2 470,6

Total de resíduos (t) 464,4 555,6 490,5

Total de resíduos por operação de tratamento (t):

Operações 
valorização

Operações 
eliminação

Resíduos perigosos

2020 6,3 13,5

2019 6,7 14,7

2018 10,7 16,8

Resíduos não perigosos

2020 470,6 0,04

2019 528,6 5,6

2018 409,6 27,3

Os resíduos não perigosos equivalem a 96% dos resíduos produzidos e os pe-
rigosos a 4%.

Em 2020 houve uma redução de resíduos totais de 12%, sendo a redução de 
resíduos perigosos de 7% e a de não perigosos de 12%, reflexo da quebra de 
atividade produtiva e de utilização das suas instalações devido à situação pan-
démica.

Do total de resíduos produzidos 97% foram encaminhados para operações de 
valorização, sendo 99,9% dos resíduos não perigosos e 32% dos resíduos pe-
rigosos.

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

ODS 3 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 14 
ODS 15
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307 Conformidade Ambiental | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL - COMPROMISSO COM O 
AMBIENTE103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

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

Nada a assinalar.

ODS 12  
ODS 13  
ODS 14 
ODS 15
ODS 16
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STD. GRI  
Indicador n.º

Opção de 
reporte

 Descrição do Indicador (PT) Localização/Resposta/Omissão Resposta 
DL 
89/2017

ODS

GRI 400 SOCIAIS   

401 Emprego | 2016    

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Igualdade e Diversidade

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

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS
 

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão  

401-1 Essencial
Contratações e despedimentos  
de colaboradores

Contratações:

ODS 5
ODS 8

Homens Mulheres

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

Lisboa 5 14 3 10 8 1

Porto 0 1 0 0 0 0

Coimbra 0 0 0 0 0 0

Total (n.º)
5 15 3 10 8 1

23 19

Taxa (%) 3,3% 2,7%

Saídas (despedimentos/saídas voluntárias, reformados):

Homens Mulheres

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

Lisboa 2 9 18 0 2 4

Porto 0 0 3 0 0 6

Coimbra 0 0 0 0 0 0

Total (n.º)
2 9 21 0 2 10

32 12

Taxa (%) 4,6% 1,7%

401-3 Essencial Licença parental

Todos os colaboradores têm direito à licença de maternidade/paternidade.

Total de trabalhadores que estiveram de licença:

ODS 8
Homens 14

Mulheres 5

Total (n.º) 19

A taxa de retorno e retenção de colaboradores que tiraram licença de materni-
dade/paternidade é de 100%

402 Relações Laborais | 2016  

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Tópico de resposta DL 89/2017

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

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

402-1 Essencial
Prazo mínimo de notificação 
sobre mudanças operacionais

Os prazos legais e convencionais de notificação aos trabalhadores e organiza-
ções representativas dos trabalhadores divergem consoante os assuntos em 
causa. Assim, não se afigura adequado determinar um período para a notifica-
ção.

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

ODS 5 
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403 Saúde e Segurança no Trabalho | 2018  

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Saúde e Bem-Estar

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

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS  
- OFERECER BEM-ESTAR

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

403-1 Essencial
Sistema de gestão de segurança  
e saúde no trabalho

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

ODS 8 

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

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

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

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

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

ODS 8

403-3 Essencial Serviços de saúde no trabalho

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

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

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

ODS 8

403-4 Essencial

Participação, consulta e 
comunicação aos colaboradores 
sobre segurança e saúde no 
trabalho

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

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

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

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

ODS 8
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403-5 Essencial
Formação dos trabalhadores em 
segurança e saúde no trabalho

Periodicamente a INCM realiza formações/sensibilizações no âmbito da SST, 
alem da integração no posto de trabalho, de segurança industrial, regras de 
evacuação, utilização de equipamentos de proteção individual, manipulação e 
rotulagem de produtos químicos e movimentação manual de cargas, entre ou-
tras que se justifiquem.

Para os colaboradores destacados nas equipas de segurança é dada formação 
prática de atuação em situações de emergência.

ODS 8 

403-6 Essencial
Promoção da saúde do 
colaborador

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS - OFERE-
CER BEM-ESTAR ODS 3

403-7 Essencial

Prevenção e mitigação de 
impactes na segurança e 
saúde no trabalho diretamente 
relacionados com as relações 
comerciais

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

ODS 8

403-9 Essencial Acidentes de trabalho

ODS 3
ODS 8

2020

N.º Acidentes de Trabalho (AT) 17

N.º Óbitos resultantes de AT 0

N.º Horas Trabalhadas 993614

Rácio de óbitos resultantes de AT 0,00

Rácio de AT 17,11

2018 2019 2020

Taxa de Absentismo
(com COVID-19)

- - 15,58

Taxa de Absentismo
(sem COVID-19)

6,3 7,7 3,98

Taxa de Frequência 33,0 15,5 17,1

Taxa de Gravidade 436,0 533,7 427,7

Notas metodológicas:

Rácio de óbitos resultantes de AT: (n.º óbitos resultantes de AT/n.º horas trabalhadas) x 1.000.000.
Rácio de AT: (n.º acidentes de trabalho/n.º horas trabalhadas) x 1.000.000.
Taxa de absentismo: n.º horas de trabalho perdidas/potencial máximo anual.
Taxa de frequência: (n.º acidentes com baixa/n.º horas efetivamente trabalhadas) x 1.000.000.
Taxa de gravidade: (n.º dias perdidos/n.º horas efetivamente trabalhadas) x 1.000.000.

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

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

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

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

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

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

403-10 Essencial Doenças profissionais ODS 3
ODS 8

2020

N.º Doenças Profissionais (DP) 2

N.º Óbitos resultantes de DP 0

Os principais tipos de DP são as do foro músculo-esqueléticas derivadas da 
movimentação manual de cargas.

Os perigos que apresentam risco de DP são identificados no mapa de identifi-
cação de perigos e avaliação e controlo de riscos, bem como nas visitas aos lo-
cais de trabalho e dados recolhidos através dos exames de vigilância de saúde.
Os perigos que causaram ou contribuíram para as DP apresentadas foram os 
movimentos repetitivos dos membros superiores.



124INCM RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2020		 				ANEXO	-	TABELA	GRI

404 Formação e Educação | 2016    

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Desenvolvimento de Competências

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS  
– VALORIZAR E RECONHECER

 

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão  

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

Horas de formação (h):

ODS 4  
ODS 5 
ODS 8

2019 Horas de formação Total (h)

Chefias
H 1344

2663
M 1319

Técnicos
H 2077

3507
M 1430

Produção e Vendas
H 749

3507
M 550

Administrativos e 
Apoio

H 160
1207

M 1047

Administração
H 178

193
M 15

Totais (h)
H 4508

8869
M 4361

N.º médio de horas por colaborador (2020): 12,6 h

N.º médio de horas por participante (2020): 18 h

2018 2019 2020

Totais (h) 22571 28006 8869

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

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES E COLABORADORAS 
– VALORIZAR E RECONHECER ODS 8 

404-3 Essencial

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

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES E COLABORADORAS 
– VALORIZAR E RECONHECER

Todos os colaboradores recebem avaliação de desempenho

ODS 5 
ODS 8 

405 Diversidade e Igualdade de Oportunidades | 2016  

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Igualdade e Diversidade

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS 
- PROMOVER A IGUALDADE E DIVERSIDADE103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão
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405-1 Essencial
Diversidade nos órgãos de 
governação e colaboradores

Diversidade nos órgãos de governação:

ODS 5 
ODS 8

Género Homens Mulheres

2 1

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

Totais (n.º) 3

Faixa etária <30 30 a 50 > 50

0 1 2

Totais (%) 0,0% 0,1% 0,3%

Totais (n.º) 3

Diversidade nos colaboradores:

Género Homens Mulheres

375 326

Totais (%) 53,5% 46,5%

Totais (n.º) 701

Faixa etária <30 30 a 50 > 50

43 487 171

Totais (%) 6,1% 69,5% 24,4%

Totais (n.º) 701

Média de idades:

Género Homens Mulheres

45 46

Global 45,5

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

Rácios de salário e remuneração média por categoria profissional:

ODS 5 
ODS 8
ODS 10

Categoria  
profissional

Rácio (M/H)

Chefias 1,01

Técnicos 0,94

Produção e Vendas 0,96

Administrativos  
e Apoio

1,04

Remuneração média por género:

Género Homens Mulheres

Remuneração média 
mensal (€)

1861 € 1773 €

Totais (€) 1820 €

As operações da empresa decorrem todas em Portugal.

406 Não Discriminação | 2016  

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Igualdade e Diversidade

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES E COLABORADORAS 
- PROMOVER A IGUALDADE E DIVERSIDADE103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

406-1 Essencial
Incidentes de discriminação e 
medidas corretivas tomadas

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

ODS 5 
ODS 8
ODS 16

407 Liberdade de Associação e Negociação Coletiva | 2016  
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103 Abordagem de Gestão | 2016

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

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

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

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

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

Na aquisição de bens e serviços a INCM é abrangida pelo Código de Contratos 
Públicos (CCP) e nos seus processos de aquisição inclui nos cadernos de encar-
gos obrigações, por parte do adjudicatário, para o cumprimento da legislação 
laboral portuguesa sobre saúde e segurança no trabalho, não recurso a traba-
lho infantil, trabalho forçado e práticas discriminatórias, além de outras cláu-
sulas que assegurem os padrões éticos definidos pela empresa.

407-1 Essencial

Operações e fornecedores em 
que a liberdade de associação e 
negociação coletiva possam estar 
em risco

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

408 Trabalho Infantil | 2016

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

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

409 Trabalho Forçado ou Escravo | 2016

409-1 Essencial

Operações e fornecedores 
considerados de risco para 
ocorrência de trabalho forçado 
ou escravo

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

410 Práticas de Segurança | 2016

410-1 Essencial

Pessoal de segurança com 
formação nas políticas ou 
procedimentos de direitos 
humanos

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

ODS 16

412 Avaliação dos Direitos Humanos | 2016

412-1 Essencial

Operações submetidas a análises 
ou avaliações de impactos 
relacionados com direitos 
humanos

Não foi identificada nenhuma operação com impacto em direitos humanos.

412-2 Essencial

Formação dos colaboradores e 
colaboradoras em políticas ou 
procedimentos sobre direitos 
humanos

O Código de Ética e de Conduta da INCM define os padrões éticos e de respeito 
pelos direitos humanos aceites e praticados pela empresa. Este Código é for-
necido a todos os colaboradores no processo de receção e está disponível para 
consulta na intranet da empresa.

Em 2020 foram realizadas ações de formação sobre ética, sendo a taxa de exe-
cução de 81%.

412-3 Essencial

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

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

413 Comunidades Locais | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

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

Associação ao tópico material: Envolvimento da Comunidade Científica; Promo-
ção e Defesa da Língua Portuguesa; Responsabilidade Social

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: INOVAÇÃO
Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão
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413-1 Essencial

Unidades operacionais com 
envolvimento da comunidade 
local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local

Capítulo: INOVAÇÃO
Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL

413-2 Essencial

Operações com impactos 
negativos significativos reais 
ou potenciais nas comunidades 
locais

Nada a assinalar ODS 1 
ODS 2

414 Avaliação Social de Fornecedores | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

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

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

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

414-1 Essencial
Novos fornecedores que foram 
avaliados em critérios sociais

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

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

◦ 
◦ •   Cumprimento da legislação ambiental portuguesa, melhorando continua-

mente o seu desempenho e a utilização dos recursos naturais por forma a 
minimizar os impactos negativos da sua atividade no meio ambiente.

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

ODS 5 
ODS 16

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

Nada a assinalar ODS 5 
ODS 6

415 Políticas Públicas | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

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

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

103-3 Essencial
Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

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

418 Privacidade do Cliente | 2016

103 Abordagem de Gestão | 2016

103-1 Essencial
Explicação por que o tópico é 
material e os seus limites Associação ao tópico material: Segurança do Produto e da Informação

103-2 Essencial
Abordagem de gestão e as suas 
componentes — Tópicos materiais Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Capítulo: CRESCIMENTO CENTRADO NO CLIENTE - GARANTIR QUALIDADE 
E SEGURANÇA103-3 Essencial

Evolução/Avaliação da 
abordagem de gestão

418-1 Essencial

Reclamações fundamentadas 
relativas a violação de 
privacidade e perda de dados  
de clientes

Nada a assinalar ODS 12
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