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PROJECTOS CONJUNTOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO  
Foi publicado no dia 21/10, o Aviso nº 04/SI/2022 do Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME -Projetos Conjuntos, 

ao abrigo do Portugal/2020. Dando continuidade à sua missão de apoio à promoção internacional da Fileira da Pedra Natural, a 

ANIET irá apresentar uma candidatura e está já a trabalhar nesse sentido. O projeto visa o conhecimento dos mercados exter-

nos (feiras/exposições), a prospeção e presença em mercados internacionais (prospeção e captação de novos clientes) e a  

dinamização de ações de promoção e marketing internacional (ações de   promoção), incluindo a utilização de ferramentas 

web (canais digitais).  Pretende-se assim reforçar a capacitação das empresas para a internacionalização, através de um plano 

de ação conjunto que alavanque as suas exportações. Prevê-se que a realização das ações decorra entre janeiro de 2023 e  

dezembro de 2024. O projeto é aberto a micro, pequenas e médias empresas de todas as regiões NUTS II de Portugal                

continental. Com base num inquérito de diagnóstico efetuado às empresas, a ANIET encontra-se a preparar o plano de ação e a 

respectiva candidatura.  

Junte-se à ANIET e não perca a oportunidade de fazer parte deste projeto! 

Para mais informações, por favor, contacte a ANIET através do +351 226 096 699|  gab.tecnico@aniet.pt   

ACÇÃO DE PROMOÇÃO NA               

FINLÂNDIA 
No âmbito do projeto “PORTUGUESE STONE The Natural 

Path”, SIAC de Internacionalização, co-financiado pelo             

COMPETE 2020, a ANIET participou numa ação de promoção 

à Finlândia onde foram realizados contatos com empresas e 

entidades locais para apresentar, de forma direta, as princi-

pais vantagens competitivas do setor português de Pedra 

Natural.  Encontrando-se, nestas mesmas datas, a decorrer a 

feira FinBuild 2022, os representantes da ANIET aproveitaram 

ainda a deslocação para uma visita à feira. 

Ainda no âmbito desta deslocação, a ANIET, reuniu com a 

Delegação da AICEP do país. 

ANIET PROMOVE A PEDRA                 

PORTUGUESA PARA O 

MERCADO AMERICANO 

A ANIET recebeu, uma vez mais, a visita de prescritores            
internacionais. Neste caso concreto, tratou-se de uma 
ação  de promoção da Pedra Natural Portuguesa para o 
mercado americano. 
 
A sessão decorreu na fundação AEP, onde foi reforçado 
o potencial deste importante setor. 

mailto:gab.tecnico@aniet.pt
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CONCRETA 2022 
De 13 a 16 de outubro, a ANIET esteve presente na   Feira 

CONCRETA, num espaço dedicado à Pedra Natural,                  

acompanhada pelas empresas: GNT GRANITOS DO NORTE; 

MAROUFI; PARDAIS GRANITES e LINCONTACTO. 
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No dia 15 de Outubro, após acompanhamento da visita              
oficial à feira, a ANIET recebeu no seu stand o Sr.  Secretário 
de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo  Santos Mendes, o         
Presidente da AEP, Dr. Luis Miguel Ribeiro e o Presidente da 
AICCOPN e CPCI, Eng.º Reis Campos.  
 
Esta foi mais uma oportunidade para expormos, ao  repre-
sentante do Governo, a importância do setor e todos os   
constrangimentos que a nossa indústria enfrenta nomeada-
mente, custos energéticos, constrangimentos legislativos e 
burocracia associada, contrariamente, ao tão anunciado      
SIMPLEX. 
 

A ANIET, no âmbito do seu Projeto SIAC Qualificação,             
Pedra + Sustentável, cofinanciado pelo Compete2020,              
Portugal2020 e União Europeia através do Fundo  Europeu 
de Desenvolvimento Regional, desenvolveu uma Plataforma 
online de Gestão de Processos de  Extração, denominada 
ANIETSoftGeo. Esta ferramenta inovadora e de fácil              
utilização permite compilar e manter atualizada a informação               
relativa à exploração e acompanhar o seu projeto,                        
disponibilizando também a informação para o preenchimen-
to anual do inquérito único de pedreiras, o que permitirá 
rentabilizar tempos despendidos no preenchimento. Esta 
plataforma foi criada com vista a acompanhar os  indicadores 
sobre quantidades extraídas, áreas exploradas, consumos 
(energia, água, explosivos, ferramentas de extração),               
recursos humanos, equipamentos e sua manutenção,         
produção em diferentes períodos, informação das caracterís-
ticas técnicas do produto nas diferentes frentes de explora-
ção, resíduos gerados e seu encaminhamento para tratamen-
to, permitindo a gestão operacional dos processos de extra-
ção.  

As empresas poderão utilizar a plataforma, de forma            
gratuita, sugerindo melhoramentos e reportando                         
dificuldades. 

ANIETSoftGeo 

 

Experimente já a nova plataforma de Gestão de  
Processos de Extração em  

https://anietsoftgeo.pt/  

https://anietsoftgeo.pt/
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DIVULGAÇÃO DO CUSTO DE LINHAS TELEFÓNICAS  
 
Foi aprovado o Decreto-Lei n.º 59/2021 de 14 de julho, referindo que as empresas que fornecem bens ou prestem serviços, 
quando divulgam o seu contacto telefónico em p.ex (contratos, página de internet e faturas, etc..), estão obrigadas a disponibi-
lizar ao consumidor o preço das chamadas telefónicas, que não pode ser superior ao valor da sua tarifa de base ou custo de 
uma comunicação telefónica comum. Quando se torne impossível de apresentar o preço único para a chamada, pelo facto de 
este ser variável, a menção poderá ser mais genérica referindo o seguinte: 
 
a) «Chamada para a rede fixa nacional»; 
b) «Chamada para rede móvel nacional». 
  
Também consta na referida norma, que as entidades devem disponibilizar um número telefónico gratuito ou, em alternativa, 
uma linha telefónica a que corresponda uma gama de numeração geográfica ou móvel. Em suma, quando disponibilizam ao 
consumidor um contato telefónico, de acordo com a referida norma, devem quando possível determinar o custo efetivo da 
chamada e disponibilizá-lo ao consumidor, não sendo possível, devem “optar” pela menção genérica. Esta informação deverá 
constar de forma clara e visível, em todas as comunicações comerciais, nomeadamente, contratos, página de internet, faturas 
etc...  O não cumprimento desta norma está sujeito a sanções graves e muito graves pela autoridade administrativa reguladora 
do setor e pela ASAE. 
Aconselhamos a leitura do decreto de Lei. 
 
AUMENTO SUBSíDIO DE REFEIÇÃO 
 

Foi decretado no mês de outubro o aumento do subsídio de refeição dos funcionários públicos para 5,20 euros, no entanto, 
esta medida também terá impacto no setor privado. Se as empresas do setor privado quiserem adotar a mesma medida não 
terão qualquer penalização fiscal, ficando isentas de IRS caso aumentem o subsídio de refeição nos mesmo valores. 
 
Atualmente, o subsídio de refeição é excluído de tributação até 4,77 euros por dia (ou 7,63 euros por dia se for atribuído atra-

vés de vales de refeição), mas com o aumento do subsídio aumenta também limite da exclusão de tributação, que sobe para os 

5,20 euros por dia (ou 8,32 euros por dia nos casos em que este subsídio é pago através de cartão refeição" 

Com esta medida, o Governo espera incentivar as empresas “a aumentar as componentes remuneratórias dos seus trabalha-

dores”, escapando a um aumento da carga fiscal. 

 

DECRETO-LEI Nº66 A/2022  
 
Foi publicado o DECRETO-LEI Nº66 A/2022, de 30 de Setembro que determina a cessação da vigência de decretos leis                      
publicados no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
 
 

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2023  
 
O Governo apresentou à Assembleia da República, no passado dia 10 de outubro, a proposta de Orçamento do Estado para 

2022, que será votada na generalidade e em votação final global nos próximos dias 27 de outubro e 25 de novembro, respeti-

vamente. Consulte aqui a Proposta e o respetivo Relatório, podendo consultar aqui os mapas de receitas, despesas e               

transferências que a integram. 

LEGISLAÇÃO 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/59-2021-167281002
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/66-a-2022-201773286?_ts=1667347200034
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/66-a-2022-201773286?_ts=1667347200034
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338354e6a51304e474e6a4d7930305a4451794c5451784e6a59744f44526a4f43316b4d4441314d4
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396c4d6d59314e4745794d53307a596a55314c5451305a6a45745957457a4e69307959575a6c5a5
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152005
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Gosta de chegar a horas? Não esqueça a importância do relógio nem dos recursos minerais!  

Mais informações aqui  

PALESTRA “ EXPLOSIVOS EM MEIO URBANO “ 

REABERTURA DAS CANDIDATURAS - ESTÁGIO ATIVAR  

Já reabriram as candidaturas para os Estágios ATIVAR , o período de submissão  termina já no  

próximo dia 15.12!   

As empresas já podem aproveitar este apoio a fundo perdido, que pode ir até 95% do custo do 
trabalhador (o mais comum é ficar em aprox 75%).  
 
O que distingue este Apoio à contratação é ter uma duração pré-definida de 9 meses.  
No final deste período, o empresário tem que decidir se continua a relação profissional com o estagiário ou não.   

Mais informação em: https://www.iefp.pt/ativar.pt?tab=estagios-ativar-pt 

https://mkt.sul.oep.pt/go/5576d813edf1b6f9f-5d6df0cc3a4d4a0b763d16ae85-632aab9e1e24Hie17aPFeniePpz
file:///C:/Users/marcia/Downloads/Aviso%2520de%2520abertura_2periodo%2520Estagios%2520ATIVAR.PR.pdf
https://www.iefp.pt/ativar.pt?tab=estagios-ativar-pt
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PRÓXIMOS EVENTOS 

o  

ANIET MEMBRO DE 

OFERTA COMERCIAL  

A pedido da Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa, apresenta-se uma proposta de negócio de uma empresa                 
ucraniana que está à procura de parceiros e pretende estabelecer uma cooperação bilateral, de benefício mútuo, com                
empresas portuguesas:  

   
Ukraina Capital LLC  
Site - SpectroliteBlue   
Apresentação – em Olegivske-Labrodarite-Deposit-3.pdf 
HCDCS code: 68022300  
Incoterms: EXW  
Já exportado para: China, Irã, Índia, Itália  
Pessoa de contato – Sr. Alexander Nikolaichuk, Diretor  
Tel.: +380673943914 (WhatsApp),   
Email: nkk.alex@gmail.com  
Produtos oferecidos - Blocos brutos de labradorita (granito), conhecido como Volga Blue Extra, Spectrolite Blue.  

XVI JORNADAS TÉCNICAS  

A ANIET já se encontra a preparar a Próxima Edição das                
Jornadas Técnicas! 

A indústria extrativa é imprescindível para o                                       
desenvolvimento da sociedade atual e para a economia           
nacional, nomeadamente nos sectores da exportação,          
contribuindo decisivamente para a riqueza de Portugal. 

Sendo a ANIET o parceiro privilegiado, em Portugal, na área 
das Minas, das Rochas Ornamentais e das Rochas Industriais, 
a importância da realização destas Jornadas Técnicas é                
crucial enquanto espaço indispensável para  troca de             
informação entre os diferentes atores deste importante          
sector industrial. Este evento, bienal, constitui-se como o 
maior evento do Sector da Industria Extrativa e                         
Transformadora.  

 

XVI JORNADAS TÉCNICAS  

ANIET  

Quer dar a conhecer a sua empresa e fazer parte da nossa lista de patrocinadores e expositores? 

Junte-se à ANIET! 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fspectroliteblue.com%2flogin&c=E,1,Yb4410k9zPZgMkhhbclUdXeT_BqmLLTOaLglQ8Gk8haUXkPIufBStlPgWH67mOJugcpoPfF46VxPt3nv6pl2dJm5P-fo91Kx28eHZgM3wg,,&typo=1
file:///C:/Users/marcia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9P8MZQ3J/Olegivske-Labrodarite-Deposit-3.pdf
mailto:nkk.alex@gmail.com

