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NESTA EDIÇÃO: 

• UEPG COMMITTEE MEETINGS                                                                                

• CONFERENCIA INTERNACIONAL  

• INTERNACIONAL MEETING 2023 
 

• LEGISLAÇÃO  
 

https://www.facebook.com/clusterhabitat?__cft__%5b0%5d=AZU1RZwyT8wXu_VXWgswjeFbUUquW-drEV6JIkCSB-HyvadkyVlDtM46g5irEZPHMK7yPWli1SHEsZ6yCqGlFYb8cOCgcgk7aB9B8OpxRBEJtG53xgwVYFkb8A-mm2g-xxrQGXyBlkNp7zhzZkZ7lIPZ18G2ERlJaQKcEpLWkTmyCYxV2UV0nA2EvVB2BW-em-67JsVQ_jWX
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UEPG COMMITTEE MEETINGS                                                                                

16 - 17 Março 2023, Lisboa, Portugal 

Quinta-Feira, 16 Março 2023 
 

09h00  Comité de Saúde & Segurança               

14h00  Comité de Ambiente 

                 

Sexta feira, 17 Março 2023 
 

09h00  Comité Técnico (Normalização)       

13h30  Comité Economico 

Na qualidade de país anfitrião, a ANIET, recebe em Lisboa, as Reuniões dos Comités da UEPG - Aggregates Europe, onde              
estarão presentes vários países membros desta associação europeia, que pode consultar aqui:  
https://uepg.eu/members.html  
 
Através das associações europeias, promovemos os interesses desta indústria, a nível nacional e europeu, em políticas                  
económicas, ambientais, técnicas (normalização) e de saúde e segurança. A UEPG coordena a rede europeia e identifica                 
proativamente as iniciativas e políticas da UE com impacto sobre os produtores europeus de agregados, mantendo os                 
membros atualizados sobre os desenvolvimentos políticos relevantes e garantindo que as posições da UEPG sejam                            
consideradas pelos tomadores de decisão da UE, com impacto directo e positivo também para os vários países membros.  
 

As reuniões decorrerão nos dias 16 e 17 de Março, conforme programa:  

O evento conta com os patrocínios de:  

A ORICA MINING SERVICES fornece uma ampla gama de produtos e serviços relacionados com explosivos para a indústria das 
minas, pedreiras e construção, sendo líder mundial sendo líder mundial no fornecimento de explosivos  para a Industria            
Extrativa.  

  
A CIMPOR AGREGADOS, empresa do grupo Cimpor*, fundada em 2001, produz e comercializa agregados de granito, calcário, 
dolomite e gesso, obtidos a partir do processamento de massas minerais naturais. 
Com uma capacidade de produção anual superior a 9 milhões de toneladas, a CIMPOR AGREGADOS é hoje um dos maiores 
players em Portugal, dispondo atualmente 17 pedreiras, abrangendo geograficamente todo o território nacional. 
Da sua carteira de clientes fazem parte, designadamente, a indústria cimenteira, química, siderúrgica e também empresas de 
construção de infraestruturas rodoferroviárias e aeroportuárias. 
* A CIMPOR é um grupo cimenteiro internacional adquirido em 2019 pela OYAK, um dos maiores grupos industriais Turcos que 
exerce a sua atividade nos setores cimenteiro, energia, indústria química, mineração, metalurgia, finanças, automóvel e                   
logística. 
 
A SANDVIK é um fornecedor mundial de soluções de primeira classe para processamento de rochas e minerais.  Tem um 
portfólio completo para exploração, perfuração e detonação, carregamento e transporte e processamento de rochas e mais de 
mil modelos para diferentes aplicações em rochas de diferentes dureza. A Sandvik é um parceiro confiável para produtores de 
agregados, empresas mineiras e outras industrias. 

https://uepg.eu/members.html
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RADAR INTERNACIONAL - MERCADOS EXTERNOS                                    

EUA  

Consulte informação atualizada sobre o Mercado Americano em:  

Estados Unidos da América | Mercados internacionais | Portugal Exporta 

Ao longo da sua realização, serão apresentadas várias comunicações abordando temas de fundamental interesse para o Setor 
e, em paralelo, decorrerá uma exposição de equipamentos, produtos e serviços. 

As últimas edições, nomeadamente fotos e vídeos, nos links abaixo apresentados: 

Edição 2018 

Notícia e Fotos: http://www.aniet.pt/pt/noticias/fotos-das-xiv-jornadas-tecnicas/ 

Vídeo: http://www.aniet.pt/pt/noticias/xiv-jornadas-tecnicas-da-aniet-video/ 

Edição 2021 

Notícia e Vídeo: http://aniet.pt/pt/noticias/xv-jornadas-tecnicas-da-aniet/ 

 

Mais Informações brevemente!  

XVI JORNADAS TÉCNICAS ANIET  

 

XVI JORNADAS TÉCNICAS  

ANIET  

A ANIET já se encontra a preparar a XVI edição das Jornadas 
Técnicas, que terão lugar, no próximo mês de  novembro, na   
cidade do Porto. 

Considerada de enorme importância para o Setor, esta                
iniciativa realiza-se de dois em dois anos. A ANIET, enquanto 
parceiro privilegiado, em Portugal, nas áreas das Minas,          
Rochas Ornamentais e Rochas Industriais, assume a                   
importância da realização deste evento como espaço               
indispensável e uma oportunidade única para produtores, 
consumidores, instituições e especialistas trocarem                
informações, experiências e propostas, visando a melhor 
valorização e utilização dos recursos minerais portugueses. 

https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/us/estados-unidos-da-america?setorProduto=-1
http://www.aniet.pt/pt/noticias/fotos-das-xiv-jornadas-tecnicas/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/xiv-jornadas-tecnicas-da-aniet-video/
http://aniet.pt/pt/noticias/xv-jornadas-tecnicas-da-aniet/
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ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO  
 

O início de fevereiro foi marcado pelo debate sobre o Código de Trabalho em Portugal. Das várias propostas de alteração 
apresentadas pelos partidos foram aprovadas as seguintes alterações:  
 
 

• Contratos de teletrabalho passam a fixar valor para despesas 

• Trabalhadores com filhos com deficiência ou doença crónica podem fazer teletrabalho 

• Alargamento da licença parental do pai 

• Alargamento da dispensa devido a processos de adoção e acolhimento 

• Criação da licença por luto gestacional 

• Alargamento das licenças por falecimento 

• Empresas proibidas de recorrer a outsourcing durante um ano após o despedimento 

• Compensação por despedimento coletivo aumenta 

• Contratação coletiva trará mais benefícios para as empresas 

• Período experimental reduzido 

• Valor das horas extra aumenta a partir das 100 horas anuais 

• Estagiários não podem receber menos do que o Salário Mínimo Nacional 

• Novo contrato de trabalho com estudantes em período de férias 

• Trabalhadores não podem renunciar a créditos (subsídios, horas suplementares e formações) no fim do contrato 

• SNS24 vai passar baixas até três dias 

 
As alterações acima enunciadas estão previstas para entrar em vigor no próximo dia 3 de abril, primeiro dia útil do mês,  
sendo que a data depende da promulgação pelo Presidente da República e da publicação no Diário da República (DR).   
 

 

LEGISLAÇÃO 

SIMPLEX AMBIENTAL – PROCESSO E SIMPLIFICAÇÃO DOS                                                          

LICENCIAMENTOS  

Foi publicado em Diário da República, o "Simplex ambiental". 

Veja o documento na íntegra em : Decreto-Lei n.º 11/2023, de 10 de fevereiro | DRE  

Recorda-se os associados da ANIET que as quotizações a favor de associações empresariais são dedutíveis em 150% do seu 

valor até 2% do volume de negócios da empresa, para efeitos de IRC (art. 44.º do CIRC) 

QUOTIZAÇÃO DEDUTÍVEL PARA EFEITOS IRC  

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/11-2023-207272800
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SABIA QUE  

 

 

ESPAÇO ADERENTE  

 

 



 

FEVEREIRO 2023 ANIET NEWS | 8 

 

EVENTOS NACIONAIS 2023 

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 TEKTÓNICA 2023 


