Comunicado Imprensa Nacional-Casa da Moeda
Reabertura das Contrastarias
A Imprensa Nacional - Casa da Moeda S.A., (INCM) procurou, desde o início da crise resultado
da pandemia do COVID-19, proteger a saúde das suas trabalhadoras e trabalhadores, clientes,
parceiros e comunidade em geral, seguindo as indicações da Direção Geral de Saúde (DGS) e
da Organização Mundial de Saúde (OMS), complementadas gradualmente com a legislação
publicada em Diário da República.
A decisão de suspensão temporária do serviço das Contratarias, tomada no passado dia 16 de
março e por um período previsível de 14 dias, comunicada em primeira mão ao setor, teve
como primeiro objetivo, a proteção da saúde de todos os intervenientes no processo, tendo em
linha de conta, que a prestação deste serviço, implica um contacto social regular com os
clientes, a exclusiva laboração da atividade de forma presencial, bem como o manuseamento
de peças
Não obstante, esta medida de caráter preventivo deu também origem ao planeamento de
alternativas seguras, para dar cumprimento à prestação deste serviço público, no interesse do
setor e dos seus operadores económicos, mas sem nunca descurar ou arriscar, colocar em
causa a proteção da saúde pública, em particular, dos seus trabalhadores, clientes e
parceiros. Assim, a INCM encontra-se neste momento a finalizar a análise de risco sobre os
planos desenhados para a prestação de serviço por agendamento e comunicará, logo que
possível, que serviços disponibilizará, em que moldes e em que data. É nossa expectativa que
essa análise esteja finalizada até ao final do presente mês.
O plano, que se encontra em análise, estabelece um regime de atendimento por agendamento
prévio, prevendo-se adicionalmente, relativamente ao processo de entrega e recolha de obra,
o envio e entrega dos artigos por meio de via postal e o correspondente pagamento, através
de transferência bancária. Numa primeira fase, atendendo à análise de afluência geográfica, o
serviço das Contrastarias será retomado fisicamente, nas instalações sitas na cidade do Porto.
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