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ANIET PROMOVE PEDRA PORTUGUESA NO DUBAI  

Com o objetivo de promover a Pedra Portuguesa além-

fronteiras, a ANIET marcou presença na Feira The Big 5 –  

International Building & Construction Show, que se realizou 

no Dubai entre os dias 5 e 8 de dezembro. Neste âmbito, a 

ANIET organizou um seminário, que decorreu no dia 7 de 

dezembro. 

Esta iniciativa ocorreu no âmbito do projeto “Portuguese 

Stone – The Natural Path”, enquadrado num SIAC (Sistema 

de Incentivo a Ações Coletivas) de Internacionalização,             

cofinanciado pelo PORTUGAL2020. O propósito deste                    

seminário foi dar a conhecer o potencial da Pedra Portuguesa 

junto de distribuidores, prescritores, arquitetos e designers 

internacionais.  

De modo a proporcionar um momento de networking e partilha de conhecimento entre o setor Português da Pedra Natural e 

potenciais clientes deste mercado. Portugal é um país com grande diversidade de recursos minerais e com empresas                    

qualificadas para colocar a nossa pedra nas melhores obras e monumentos do mundo. De referir que os Emirados Árabes            

Unidos são a segunda maior economia do Médio Oriente com elevado rendimento per capita e que valoriza padrões e design  

europeus.  

Em 2021, importaram mais de 295 milhões de dólares de Pedra Natural, essencialmente produto acabado, cerca de 90% de 

pedra natural de cantaria ou construção. Os dados mais recentes do INE, revelam que o país importou a Portugal 3,9 milhões 

de euros (essencialmente Pedras naturais de cantaria ou construção – 99,5%). 

Neste seminário, com a ANIET, participaram as empresas Mocamar Lda, MVC Lda, Natsone Natural Stones e RuiPedra SA. 

Participaram na BIG 5 Dubai as empresas associadas : 

THE BIG 5 DUBAI                                                                                                         
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TELMO DUARTE, SA  

A ANIET participou no dia 10 de dezembro num almoço convívio nas instalações da sua associada Telmo Duarte, SA, em            

Fatima, que teve por objetivo, assinalar a quadra natalícia, dar a conhecer a empresa e fortalecer as relações com o mercado 

nacional.  Com um volume de negócios de 14 milhões de euros a empresa Telmo Duarte - Comércio de Pedras Naturais SA, 

fundada em 2003, está sediada na zona centro de Portugal onde predominam os calcários. A sua atividade consiste na         

exploração de várias pedreiras próprias, transformação e comércio de rochas ornamentais, exportando para mais de 15       

países.  

Representada pelo Vice-Presidente, Dr Filipe Longarito e pela Directora Geral, Eng Francelina Pinto, a ANIET ficou a conhecer 

melhor a empresa e a qualidade e variedade dos seus produtos, o investimento em equipamentos de vanguarda tecnológica 

que cumprem com os mais elevados níveis de qualidade, ambiente e de segurança.  

A ANIET congratula-se com o dinamismo e empreendedorismo dos seus associados. 
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REUNIÃO PARCERIAS ESTRATÉGICAS - AMÉRICA LATINA  

A convite da DGEG, convidam-se os interessados a participar numa reunião de discussão de eventuais 

parcerias estratégicas nas cadeias de valor das matérias primas com alguns países da América Latina, 

que se vai realizar no dia 24/01/2023 em formato híbrido (online e presencial) das 8h-9h30 (hora PT). 

Para participar na Reunião, basta enviar um email a informar como pretendem estar presentes ou informar diretamente a  

organização através do email: jim.stoopman@ec.europa.eu 

No âmbito do quinto aniversário da entrada em vigor do Acordo Económico e Comercial Global (CETA) entre o Canadá e a       

União Europeia, a Embaixada do Canadá, em parceria, a Abreu Advogados, a AICEP e a AEP, irão organizar dois seminários, um 

em Lisboa e outro no Porto, sobre o balanço do impacto do Acordo e as suas potencialidades para a comunidade                    

empresarial portuguesa e canadiana. 

Estes seminários visam debater o novo fluxo comercial gerado pelo CETA, o seu impacto nos tecidos empresariais português e 

canadiano e dar a conhecer as novas oportunidades, tendências e expectativas abertas por um dos acordos com maior impacto 

na política comercial da União Europeia. 

O seminário em Lisboa e o Seminário no Porto irão realizar-se nos dias 24 e 26 de janeiro, respetivamente.  

 

Seminário em Lisboa: programa e inscrições aqui  

Seminário no Porto: programa e inscrições aqui 

SEMINÁRIO ACORDO COMERCIAL E ECONOMICO EU - CANADÁ  

A ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho, acaba de lançar o guia “Trabalhar em Portugal”, um documento que        

contém informação útil sobre os direitos e deveres dos trabalhadores estrangeiros. 

Este documento tem por finalidade dar a conhecer e exemplificar, de forma simples e sintética, modos de cumprir diversos 

aspetos da lei que regula a relação entre o empregador e os seus trabalhadores.  

O documento está disponível no site da ACT em vários idiomas.  

 
Consulte aqui:  https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Publicacoes/Folhetos/relacoestrabalho/Paginas/default.aspx 

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO IVA OPERADAS PELA LEI DO OE 2023 

ACT LANÇA GUIA PRÁTICO 

No dia 6 de Janeiro, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), através do Ofício Circulado n.º 30254/2023, que pode                 

consultar aqui, procedeu à clarificação das alterações mais significativas operadas pela Lei 24-D/2022, de 30 de dezembro, no 

Código do IVA e legislação complementar, designadamente sobre a taxa reduzida de IVA a que passaram a estar sujeitas as 

péletes, briquetes, aquecedores de ambiente local e caldeiras a biomassa sólida. 

https://www.portugalexporta.pt/agenda/seminario-acordo-comercial-economico-ue-canada-lisboa
https://www.portugalexporta.pt/agenda/seminario-acordo-comercial-economico-ue-canada-porto
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Publicacoes/Folhetos/relacoestrabalho/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30254_2023.pdf
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MADE EXPO 2023 

Irá realizar-se em Milão, no Centro de Exposições Fiera Milano Rho, a 11ª edição da MADE 

EXPO, de 15 a 18 denovembro de 2023. Trata-se do maior evento nacional da indústria da  

construção e do invólucro que, após os números da última edição - 355 expositores (mais de 

12% provenientes do estrangeiro) e 22.460 presenças - renovará o conceito de  inovação e 

sustentabilidade num contexto dinâmico e tecnológico. Em 2021, a interação entre os vários 

participantes registou um aumento de visitantes provenientes de 80 países, entre os quais: Suíça, Ucrânia, França, Espanha, 

Roménia, Grécia, Croácia, Alemanha, Albânia e Rússia, reconhecendo-a como feira de excelência deste setor. A construção de 

um ambiente mais sustentável, capaz de limitar o consumo dos recursos e contribuir para a transição  energética, é o objetivo 

comum que incentivou a procura de novos produtos e soluções  inovadoras.  

Através do slogan “work for progress”, ME integra-se nesta mudança com dois novos salões: 

- salão Construções dedica-se ao software e tecnologias para a projetação, produtos e serviços para as infraestruturas e siste-

mas de construção, equipamentos para a segurança e propostas para a requalificação energética e isolamento térmico. 

- salão Invólucro centra-se na exposição de ferramentas, portas e janelas, fachadas e coberturas, componentes e acessórios, 

fechos e soluções para bloqueios e automação, proteções solares e anti insetos.  

Segue o link para que possam consultar os vários sectores da feira: https://www.madeexpo.it/en/made-expo/

me2023.html 

Não faltarão conferências e programas de formação, destinados a atrair mais visitantes e reforçar os mercados internacionais.  

Além disso, haverá conferências realizadas por consultores e oradores internacionais propostos para cada público-alvo,         

centradas nas tendências do mercado, cuja participação dará acesso a créditos de formação para arquitetos, agrimensores e 

engenheiros.  

Para mais informações contactar a ANIET. 

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          
setor 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://www.madeexpo.it/en/made-expo/me2023.html
https://www.madeexpo.it/en/made-expo/me2023.html
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Atualização do Salário Mínimo Nacional para 760€ 

 

Foi publicado em Diário da República o Decreto-lei n.º 85-A/2022, de 22 de dezembro, que determinou o aumento da               

retribuição mínima mensal garantida para 760 euros, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023. Encontrando-se a decorrer 

as negociações do Contrato Colectivo de Trabalho entre a ANIET e a FEVICCOM (Federação dos Sindicatos da Construção,              

Cerâmica e Vidro), os Associados da ANIET devem proceder a atualização dos valores salariais referentes às categorias                      

profissionais que se encontrem abaixo deste valor.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/2022 

 

Determina a transferência, a partilha e a articulação das atribuições dos serviços periféricos da administração direta e indireta 

do Estado nas comissões de coordenação e desenvolvimento regional. 

O Relatório da Comissão Independente para a Descentralização de 31 de julho de 2019, criada pela Lei n.º 58/2018, de 21 de 

agosto, nomeadamente nas partes referentes à descentralização administrativa e à desconcentração e deslocalização                

administrativas, considerou que deveria ser reforçada a capacidade de intervenção nos domínios de atuação das atuais              

comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), através de novas atribuições que contribuam para aumentar a 

capacidade das regiões administrativas desempenharem com eficácia e eficiência a sua intervenção em políticas de âmbito 

transversal. 

De acordo com a referida Comissão, uma política nacional de desenvolvimento regional deve prosseguir com igual intensidade 

objetivos de coesão, competitividade e equidade, valorizando todas as regiões, sub-regiões, cidades e territórios. 

 

Leia na integra em https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/123-2022-204721519?_ts=1672704000034 

 
 

Portaria n.º 312-D/2022- Gasóleo Profissional  

 

Foi Prorrogada até 30 de junho de 2023 o regime transitório aplicável aos abastecimentos realizados em ou para instalações 

de consumo próprio no âmbito do regime do «gasóleo profissional». 

O regime de «gasóleo profissional», introduzido em Portugal pela Lei n.º 24/2016, de 22 de agosto, e regulamentado pela 

Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de setembro, na sua redação atual, afigura-se como um importante instrumento para a garantia 

da competitividade das empresas nacionais de transporte. Este regime de prevê a utilização exclusiva de gasóleo marcado nos 

depósitos localizados em instalações de consumo próprio autorizados das empresas abrangidas e destinados ao abastecimen-

to dos seus veículos elegíveis, prevendo, simultaneamente, um regime transitório que dispensa a utilização exclusiva de gasó-

leo profissional marcado para efeitos do reembolso. 

O artigo 3.º da Portaria n.º 235-A/2021, de 4 de novembro, prorrogou até 31 de dezembro de 2022 o regime transitório                

aplicável aos abastecimentos realizados em ou para instalações de consumo próprio, previsto no n.º 2 do artigo 14.º-B da  

Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de dezembro, na sua redação atual. 

Uma vez que se encontram ainda a ser concluídas as diligências inerentes à operacionalização desta medida, torna-se                

necessário prever uma prorrogação adicional do referido regime transitório. 
 

Leia na integra em: https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/312-d-2022-205557186  

LEGISLAÇÃO 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/85-a-2022-205198396
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/58-2018-116130012
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/123-2022-204721519?_ts=1672704000034
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-2016-75177805
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/246-a-2016-75300912
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/235-a-2021-173909865
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/246-a-2016-75300912
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/312-d-2022-205557186
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Tabelas de Retenção para 2023 

 

Foram publicadas  em Diário da República as novas tabelas de retenção na fonte de IRS sobre rendimentos do trabalho               

dependente e pensões de residentes no Continente relativas a 2023: as que serão aplicadas entre janeiro e junho, e as que 

vão vigorar a partir de julho. 

O ano vai contar, assim, com dois modelos distintos de retenção na fonte de IRS. O primeiro, igual ao atual, que será  aplicado 

no primeiro semestre, e um novo modelo, que segue uma lógica de taxa marginal, que vigorará na segunda metade do ano. 

O primeiro escalão de retenção começa nos 762 euros de rendimento bruto para os trabalhadores dependentes.  

Consulte aqui as novas tabelas para o primeiro semestre de 2023: 

https://files.dre.pt/2s/2022/12/233000001/0000200012.pdf 

SABIA QUE  

Sem Indústria Extrativa não poderíamos apreciar o espetáculo do fogo de artifício. 

 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/diario-republica/233-2022-204338595-31
https://files.dre.pt/2s/2022/12/233000001/0000200012.pdf
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PRÓXIMOS EVENTOS 

o  

ANIET MEMBRO DE 

SEDE : 

R. JÚLIO DINIS, 931 1º ESQ. 4050-327 PORTO 

TEL. 226 096 699  | FAX. 226 095 206 

«Chamadas para a rede fixa nacional»  

geral@aniet.pt 

DELEGAÇÃO :  

AV. MANUEL DA MAIA, 44  4º DIR.  1000-203 LISBOA 

TEL. 218 499 225 

«Chamadas para a rede fixa nacional»  

delegacaolisboa@aniet.pt 

SIGA-NOS NO FACEBOOK 

STONE IBÉRICA 2023 


