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Dadas as dúvidas de vários associados sobre a comunicação da DGEG, do passado dia 7/04, decidiu a ANIET reportar esta situa-

ção à DGEG acompanhada de um pedido de clarificação, tendo recebido a resposta que passamos a transcrever e que esperamos 

seja  útil: 

“Considerando a necessidade de assegurar a prossecução do interesse público bem como o respeito pelos critérios de eficiência, 

economicidade, celeridade e proporcionalidade que regem o procedimento administrativo, a DGEG difundiu a informação constan-

te da Circular no sentido de esclarecer e apoiar as empresas.  

Atentos os mails que a ANIET nos tem feito chegar, a DGEG apresenta uma síntese para facilitar a perceção desse esclarecimento: 

Tendo presente o disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (RERAE), a DGEG informa que irá prosse-

guir a instrução dos processos de regularização pendentes, solicitando, se for caso disso, os elementos em falta aos interessados. 

Tendo presente anteriores pedidos de regularização que se encontram pendentes (artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007) e aten-

to ao artigo 20.º do RERAE, informa-se que para os processos não concluídos (que não foram objeto de decisão pelo grupo de 

trabalho) serão contatados os exploradores no sentido de prosseguir a instrução dos processos ao abrigo do RERAE solicitando-

se, se for caso disso, os elementos em falta. 

A DGEG recomenda a todos os exploradores de pedreiras, que se encontrem a exercer a atividade sem disporem de título válido 

de exploração ou a estejam a exercer em situações não conformes com a lei (Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro), que apresentem pedido de regularização no âmbito do RERAE 

(Decreto-Lei n.º 165/2014, alterado pela Lei n.º 21/2016), até ao dia 24 de julho de 2017, data após a qual, se verificará das respeti-

vas conformidades através das legais ações de fiscalização.” 

Reitera-se que, para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, deverão ser contatadas as seguintes unidades orgânicas da DGEG: 

Norte Divisão de Pedreiras do Norte 226192000 pedreiras.norte@dgeg.pt 

Centro Divisão de Pedreiras do Centro 239700200 pedreiras.centro@dgeg.pt 

Lisboa e Vale do Tejo Divisão de Licenciamento e Fiscali-
zação 

217922700 recursos.geologicos@dgeg.pt 

Alentejo e Algarve Divisão de Pedreiras do Sul 266750450 
289896600 

pedreiras.sul@dgeg.pt 

ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS 
PROCEDIMENTO APLICÁVEL AOS PEDIDOS DE REGULARIZAÇÃO PEN-

DENTES À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO-LEI N.º 165/2014, 

DE 5 DE NOVEMBRO 

NOVA PROPOSTA DA COMISSÃO EUROPEIA SOBRE 

REVISÃO DA DIRECTIVA 2004/37/CE – EXPOSIÇÃO 

DE TRABALHADORES À SÍLICA 
Encontrando-se em discussão na Comissão Europeia a Revisão da Directiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores 

contra riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho, a ANIET emitiu, em tempo 

oportuno e através das associações europeias das quais faz parte, designadamente, a UEPG e a EUROMINES, a sua posição a nível 

europeu. Assim e sem prejuízo de a ANIET pugnar por um Sector seguro, dinâmico e responsável, solicitou ainda ao Governo e 

entidades portuguesas com envolvimento na matéria que, no processo de transição da Directiva, defendam a proposta da Comis-

são Europeia e do Conselho EPSCO – Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores, de manter o valor limite proposto para a 

sílica cristalina respirável de 0,1mg/m3, à semelhança dos restantes países membros, por nos parecer o valor mais equilibrado. 

Uma vez mais e no sentido de promover uma indústria extrativa nacional dinâmica e competitiva, que garanta a captação e a reali-

zação de investimento, a par de uma exploração sustentável dos recursos minerais, a ANIET defendeu para Portugal, níveis de 

exigência equiparados aos restantes países da EU.  
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CLUSTER HABITAT  

DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA                

TEM NOVO DIRECTOR-GERAL 
Por Despacho n.º 3636/2017, do Sr. Secretário de Estado da Energia, foi nomeado o  Eng.º Mário Jorge Fer-

reira Guedes para novo Director-Geral, da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).É licenciado em  

Engenharia de Minas pela FEUP e mestre em Gestão Ambiental pela Univ. Minho,. 

A ANIET deseja o maior sucesso nas suas novas funções.  

O Cluster Habitat reuniu no passado dia 21 de Abril , os seus associados em vários Grupos de Trabalho com objectivo de promover 

acções colaborativas, explorando oportunidades de negocio, parcerias, projectos  e cultivar o trabalho em rede entre eles.  

A ANIET integra este Cluster, que vai desde a extracção à nanotecnologia, fazendo parte do seu Conselho Estratégico e participa-

rá nestas reuniões periódicas que considera bastante profícuas. 

NATURAL STONE SHOW 2017 
No âmbito do Projecto de Internacionalização 2020 | PEDRA 

E+, a ANIET promoveu, pelo segundo ano consecutivo, a parti-

cipação de empresas associadas na Feira NATURAL STONE 

SHOW 2017, que decorreu de 25 a 27 de Abril, em Londres. 

Na sua 25ª edição a Feira Natural Stone Show continuou a ser 

a única exposição do Reino Unido dedicada à pedra natural. 

Arquitetos, designers, empresários de extracção e transforma-

ção, equipamentos e tecnologia, bem como exportadores e 

importadores, reuniram-se neste evento, que contou com 3 

dias de exposição, seminários e formação. 

A próxima edição da NATURAL STONE SHOW está agendada 

para 30 de Abril a 02 de Maio de 2019.  
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O Programa LIFE assinalará o seu 25º aniversário e a Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de 

Ponto de Contacto Nacional, encontra-se a organizar um evento para comemorar a data, no próximo dia 22 

de Maio, no Auditório do LNEC, em Lisboa e cujo programa pode ser obtido aqui. 

 Além de diversos painéis ligados à comemoração do 25.º aniversário do Programa LIFE, o evento contará também com uma ses-

são reservada de match making destinada a promover o contacto entre promotores de ideias de projeto e entidades interessadas 

em cofinanciar projetos LIFE. Com esta sessão pretende-se que potenciais beneficiários, com eventuais constrangimentos ao nível 

de financiamento dos projetos, possam apresentar as suas ideias e discuti-las com potenciais cofinanciadores. 

As inscrições são gratuitas, contudo, por questões logísticas, são limitadas e sujeitas a confirmação, pelo que deverão proceder ao 

preenchimento obrigatório do formulário online (disponível aqui) até ao próximo dia 18 de maio de 2017. 

Para a sessão de Match making é obrigatório o envio do formulário de descrição da ideia de projeto (disponível aqui) até ao dia 15 

de maio de 2017, para o seguinte correio eletrónico: life.capacitacao@apambiente.pt. A aceitação da participação será confirmada 

até ao dia 18 de maio de 2017. 

25.º ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA LIFE  

CONFERÊNCIA SOBRE O PROTOCOLO DE GESTÃO 

DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

A Lundin Mining Corp., empresa canadiana accionista da 

SOMINCOR-Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A., propõem-

se investir 250 milhões de euros no Projecto de Expansão de 

Zinco (PEZ), o qual se encontra em fase de avaliação de 

impacte ambiental. O Governo Português  prometeu 

"acompanhar o projecto", embora não se comprometendo com 

datas.  

De acordo com a empresa canadiana, o projeto de expansão 

da exploração de minério de zinco na mina de Neves-Corvo 

deverá estar em condições de arrancar em dois anos - meados 

de 2019 - , tendo como consequência directa duplicar a produ-

ção de concentrado de zinco. 

A expansão empregará 300 a 350 pessoas durante a fase de 

construção e possibilitará a criação de cerca de 200 postos de 

trabalho na fase de produção.  

SOMINCOR VAI INVESTIR 250 MILHÕES EM NOVA 

EXPLORAÇÃO DE ZINCO EM NEVES CORVO 

A Comissão Europeia apresentará numa conferência, no próximo dia 8 de Junho, em Lisboa, o texto do protocolo de Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição em versão portuguesa. (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/

itemdetail.cfm?item_id=8983&lang=pt ) 

O objetivo desta conferência é estimular o sector português de resíduos da construção e demolição a aproveitar esta oportunida-

de de crescimento sustentável. O evento reunirá as partes interessadas do setor para partilhar as melhores práticas e oportunida-

des.  

A conferência começa pelas 9:00H e termina pelas 12:30H seguida de um almoço convívio. 

As inscrições devem ser feitas até 6 de junho através do link: 

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CDWProtocolRoadshow_8_June_2017  

e serão confirmadas através de uma mensagem enviada 2 semanas antes do evento.  

Existe interpretação simultânea, em português e inglês. 
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XIX ENCONTRO NACIONAL DO COLÉGIO DE      

ENGENHARIA GEOLÓGICA E DE MINAS 
O Colégio Nacional de Engenharia Geológica e de Minas, 
com o apoio do Conselho Directivo Nacional, realizou 
entre 28 de Abril e 1 de Maio de 2017,o seu XIX ENCON-
TRO NACIONAL, pretendendo proporcionar aos seus 
membros a oportunidade de reflectir sobre assuntos de 
interesse profissional, numa atmosfera propícia ao conví-
vio. 

O XIX Encontro realizou-se  na região da Beira Interior, nas 
Termas de São Tiago, em Penamacor. 

PRÁTICA DE ATOS DE ENGENHARIA E A INSCRIÇÃO 

DOS MEMBROS NA ORDEM DOS ENGENHEIROS 
A Lei n.º 123/2015, de 2 de setembro de 2015, (Diário da República, 1.ª série — N.º 171), altera (primeira alteração) o Estatuto da 

Ordem dos Engenheiros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/92, de 30 de junho,  

em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro (estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das 

associações públicas profissionais) e procede à republicação do citado diploma 

Conforme previsto no art. 6.º do referido Estatuto, todos os que exercem a profissão de engenheiro, seja de forma liberal ou por 

conta de outrem, e independentemente do setor público, privado, cooperativo ou social em que a atividade seja exercida, têm de 

estar inscritos como membros efectivos da Ordem dos Engenheiros.  

Este diploma determina ainda que “a atribuição do título”, o seu uso e o exercício da profissão de engenheiro dependem de inscri-

ção como membro efetivo da Ordem.  

Neste contexto, salienta-se o disposto no supracitado Estatuto, no art. 7.º, n.º 4; “O uso ilegal do título de engenheiro ou o exercí-
cio da respetiva profissão sem o cumprimento dos requisitos de acesso à profissão em território nacional são punidos nos termos 

da lei penal.”. 

Os atos de engenharia dos Engenheiros constam do Regulamento n.º 420/2015, de 20 de julho de 2015 (DR, 2.ª serie – n.º 139). 

Tendo em conta o presente enquadramento jurídico, a ANIET recorda, as empresas suas associadas para a necessidade de garanti-

rem que o respetivo corpo técnico cumpre o disposto no Estatuto desta Ordem profissional. 
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FINANCIAMENTO DAS PME                                       

DA FILEIRA DA PEDRA NATURAL 
No âmbito do Projeto de Qualificação | 2020 "Ecoeficiência e 

Competitividade", a ANIET organizou sessões de sensibilização 

para a temática do financiamento das PME. 

Contando com a presença de oradores de várias entidades, 

nomeadamente, IPAMEI, Banco POPULAR, Seguradora ABAR-

CA e PAMESA Consultores, estas acções tiveram em vista a 

sensibilização e esclarecimento sobre as várias medidas de 

apoio, produtos e serviços de financiamento disponíveis para 

as PME, no sentido de financiar a actividade e relançar o inves-

timento em áreas estratégicas, quer para a qualificação e ino-

vação ,quer para a internacionalização do sector. 

Inseridas na ACTIVIDADE 3 do Projecto, estas sessões com 

cariz informativo e de auscultação, permitiram o esclarecimen-

to, a motivação e envolvimento das PME presentes no debate 

sobre algumas temáticas de financiamento e de investimento. 

CCPH | EXPORTAR PARA BENELUX  
No dia 16 de Maio, as  Câmaras de Comércio Holandesa, Belga 

e Luxemburguesa, convidam a participar na sessão Export to 

BENELUX, que terá lugar na Fundação Portugal África. 

Saiba como exportar para estes mercados junto de empreen-

dedores experientes e embaixadores dos países em questão, 

assim como encontrar soluções práticas para os seus negócios. 

Para mais informações e inscrições  na sessão aceda no 

site aqui.  

A recolha de informação através de pequenos inquéritos de 

resposta fechada permitirá identificar a actual situação, carên-

cias de reestruturação patrimonial, de conhecimentos e de 

capacitação – que será o ponto de partida para a produção de 

um Roadmap para o investimento que a ANIET se encontra a 

elaborar e que será oportunamente apresentado. 

Para mais detalhe aceda ao site da ANIET onde poderá, entre 

outras informações, consultar as apresentações feitas. 

PROTOLOCO DE COLABORAÇÃO COM  
ABARCA-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 
 

Na prossecução dos objectivos estatutários da ANIET, nomea-

damente a criação de novas parcerias, com o propósito de 

disponibilizar serviços de elevada qualidade aos seus Associa-

dos e promovendo vantagens foi celebrado no dia 3 de Abril, 

mais um protocolo de colaboração.  

O presente Protocolo com a empresa ABARCA - Companhia 

de Seguros, S.A, tem por objectivo a disponibilização de pro-

dutos do Ramo de Seguro de Caução que possam beneficiar 

os associados da ANIET.  

É objectivo da ABARCA – Companhia de Seguros, S.A. ofere-

cer as melhores soluções do Ramo de Seguro de Caução às 

empresas associadas da ANIET. 
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THE BEGINNING CONFERENCE 
Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Espinho, 

da UniNorte, Cooperativa dos Pedreiros Portuenses e do Con-

sulado da Guiné-Bissau em Espinho, decorreu no dia 28 de 

Abril, em Espinho, em formato de conferência internacional e 

intitulada The Beginning Conference, o lançamento da GRA-

NIFAIR - Feira Internacional do Granito, a realizar em 2018.  

No âmbito da estratégia definida para a promoção e desenvol-

vimento sustentável do Território do Município de Espinho irá 

realizar-se, no segundo trimestre de 2018, a 1ª edição da Grani-

fair – Feira Internacional do Granito. Pretende assim a organi-

zação do evento que seja uma feira de referência na aborda-
gem do granito com projecção na inovação, tecnologia, conhe-

cimento, networking e negócios.   

The Beginning Conference, intitulada assim, por dar o mote ao 

início da GRANIFAIR pretendeu enquadrar o granito, enquanto 

material natural, que assume uma relação milenar nas nossas 

vidas e na edificação do território ao longo dos tempos. 

A ANIET marcou presença neste evento com uma apresenta-

ção sobre a caracterização do sector do granito, desde a extra-

ção à transformação, focando o peso e a importância do grani-

to como um recurso natural de Portugal, com toda a sua diver-

sidade, valências, qualidade e usos em obras de referencia 

internacional.  

ESPAÇO ASSOCIADO ADERENTE 
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SEDE : 

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

TEL. 226 096 699  | FAX. 226 095 206 

geral@aniet.pt 

DELEGAÇÃO :  

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

TEL. 218 499 225 

delegacaolisboa@aniet.pt 

SIGA-NOS NO FACEBOOK 

INTERNACIONAIS 

PRÓXIMOS EVENTOS 

NACIONAIS 

A ANIET irá estar presente na Exposalão, de 7 a 10 de Junho, 

na 3ª edição da STONE - Exposição de Pedra Natural de Portu-

gal, a acompanhar os seus associados neste certame que é já 

um marco para esta indústria. 

Para disponibilização de convites ou mais informações  contac-

te-nos pelo 226096699 ou pelo email geral@aniet.pt  

Empresa do sector procura : 

Comercial para mercado Francês.        

Operador de CNC 

Disponibiliza-se para emprego: 

Licenciado em Economia pela FEP   

Licenciado em Engenharia de Minas  (estágio profissional)  

Para mais informações contactar a ANIET.   

BOLSA DE EMPREGO 

Mais informações: www.marmomac.com/en 

Mais informações: www.concreta.exponor.pt 

Mais informações: www.stone.mtp.pl/en 

A Feira de STONE oferece uma extensa oferta de expositores e 

um interessante programa de eventos, no qual são programa-

das palestras e formação para empresários e prescritores - 

arquitectos.  

A STONE é o evento de referência do sector da Pedra Natural 

na Polónia, tornando-se assim um evento com presença obri-

gatória para todas as empresas do sector que operem nesse 

mercado. 

Considerada uma feira de referência, a MARMO+MAC, bateu 

novos recordes, no ano de 2016, começando com mais 10% de 

expositores, para um total de 1.650 empresas numa área de 

exposição de mais de 80.000 m2, incluindo 936 expositores de 

55 países. A mostra cobre toda a cadeia de valor, combinando 

produtos, máquinas e cultura num evento único. 

Contando com a visita de mais de 67.400 profissionais espe-

cializados de 150 países, na edição de 2016, a MARMO+MAC é 

o evento da Pedra Natural que move mais profissionais e sim-

patizantes do sector. 


