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No dia 20 de abril, a ANIET organizou um WEBINAR com o 

objectivo de dar a conhecer a intenção de reprogramação dos 

seus projetos internacionais para um modelo virtual.  

Devido à situação pandémica ainda atual, a ANIET pretendeu 

sensibilizar as empresas para as vantagens da sua utilização e 

a forma como tudo irá funcionar para que, posteriormente, 

as empresas se possam inscrever nas acções que a ANIET tem 

previstas.  

O evento contou com cerca de 30 participantes. 

As empresas interessadas em participar nos projetos de inter-

nacionalização da ANIET deverão entrar em contacto com  

Associação. 

ANIET WEB SUMMIT 2021 WEBINAR  

SENTENÇA FAVORAVEL À ANIET NO CONTRATO COLETIVO DE         

TRABALHO PARA O SETOR MINEIRO  

Finalmente, foi proferida, a sentença judicial FAVORAVEL à ANIET e ao Minis-

tério do Trabalho e da Solidariedade Social relativa à denúncia do Contrato 

Coletivo de Trabalho para o Sector Mineiro da ação interposta pela FIEQUIME-

TAL - Federação Intersindical das Industrias Metalúrgica, Química, Farmacêuti-

ca, Elétrica, Energia e Minas e outros.  

Após o decurso de longos processos negociais sem que se alcançasse um acor-

do entre a ANIET e a FIEQUIMETAL, a ANIET denunciou o Contrato Coletivo de 

Trabalho para o Setor Mineiro, acompanhado de proposta para celebração de 

nova convenção.  

O Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social determinou a cessação da vigência do CCT, ato impugnado judicialmente 

pela FIEQUIMETAL em 2008. 

Assim, desde 2008 que o processo aguardava decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, tendo sido agora profe-

rida a sentença judicial favorável à posição defendida pela ANIET e Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Da sen-

tença resulta que o pedido feito pela FIEQUIMETAL de anulação do ato publicado em 29/03/2008 de cessação da vigência do 

CCT para o Setor Mineiro foi julgado improcedente e, por isso, mantém-se válido o ato impugnado. 

Assim, o ato da ANIET de declarar a cessação da vigência do CCT mantem-se e, como tal, é reconhecido pelo tribunal de 1ª 

instância de que o CCT não se encontra em vigor não se aplicando assim ao Setor Mineiro.  
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ADESÃO À CAMPANHA "MADE IN PORTUGAL NATURALLY” 

No seguimento da informação constante no Boletim Informativo de Mar-

ço, sobre a campanha de promoção internacional da AICEP, sob a marca re-

gistada “MADE IN PORTUGAL naturally”, informa-se que as empresas pode-

rão integrar o Directório Empresarial, que consta do site portugalnatural-

ly.pt . O objetivo desta campanha digital da AICEP é captar o interesse da pro-

cura internacional, tendo como principal público-alvo importadores e prescri-

tores, dando a conhecer os produtos produzidos em Portugal e a sua oferta 

de valor diferenciadora em seis mercados: Alemanha, Canadá, Espanha, Esta-

dos Unidos da América, França e Reino Unido. Para participar nesta iniciativa 

não existem condições ou requisitos prévios particulares, pelo que, caso a sua empresa deseje aderir, deverá contactar ao seu 

Gestor de Cliente no seio da AICEP. 

As empresas que não tenham Gestor de cliente atribuído na AICEP, poderão contactar o Gestor da ANIET, Dr. Jorge Salvador: 

jorge.salvador@portugalglobal.pt  

SETOR DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO                          

“ESTRATÉGIA PARA A TRANSIÇÃO DE UMA ECONOMIA LINEAR PARA 

UMA ECONOMIA CIRCULAR NA REGIÃO NORTE” 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) no âmbito dos trabalhos de elaboração da Agen-
da Regional do Norte para a Economia Circular, tem em curso  uma abordagem ao setor dos Resíduos de Construção e Demoli-
ção. Para esse efeito conta com o apoio da Associação Smart Waste Portugal e 3drivers – Engenharia, Inovação e Ambiente 
assim como, com a participação dos principais interlocutores, a qual se revela indispensável. 
 
Neste contexto a ANIET participou das sessões e enviou uma circular aos associados com o objetivo de recolher os contributos 
das partes intervenientes do setor, de forma a melhor desenvolver uma estratégia que seja harmoniosa e adaptada aos desafi-
os da Região do Norte.  No seguimento desse trabalho, encontra-se em consulta pública o Plano de Ação que a ANIET poderá 
disponibilizar em caso de interesse.  

A AICEP Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços S. A. é uma subsidiária da AICEP – Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, que tem como acionistas minoritários o IAPMEI, o Por-

to de Sines, a Câmara Municipal de Sines e a Caixa Geral de Depósitos. Empresa nacional especializada na 

gestão de parques empresariais e serviços de localização empresarial, a AICEP Global Parques tem como 

missão a disponibilização de espaços infraestruturados e sinergéticos para a localização de atividades estra-

tégicas para a economia nacional em Sines, Setúbal e Sintra.   

A Revista Portugalglobal de abril de 2021, publicação mensal da AICEP, apresenta um destaque sobre a AI-

CEP Global Parques, que pode consultar no link:  

http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/PortugalGlobal/portugalglobal-n141-abr21/?page=1 

AICEP GLOBAL PARQUES  

https://www.portugalnaturally.pt/pt
mailto:jorge.salvador@portugalglobal.pt
http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/PortugalGlobal/portugalglobal-n141-abr21/?page=1
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A ANIET dá a conhecer os resultados do inquérito Sinais Vitais, 
realizado em parceria com a CIP e o Marketing FutureCast Lab 
do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, no início de abril às 
empresas em Portugal sobre a sua situação atual e as expectati-
vas que têm para este ano, mas também sobre a avaliação que fazem das medidas definidas para combater a pandemia de 
covid-19.  
 
O inquérito permitiu apurar (entre outras) as seguintes conclusões: 
 

 84% das empresas consideram que os programas de apoio estão aquém (ou muito aquém) do que necessitam 

 48% consideram que o PRR será pouco ou nada significativo para a atividade da sua empresa 

 50% das empresas inquiridas tiveram uma queda de vendas de 49% em média, face a março de 2019  

 40% estão a vender a novos clientes, o que significa um crescimento face a fevereiro. 

 Existe uma expetativa de manutenção do número de postos de trabalho, numa elevada percentagem de empresas de 
todas as dimensões. 

 
Este inquérito no qual a ANIET participa, integra a terceira fase do Projeto Sinais Vitais, com o objetivo de recolher informação 
atualizada sobre a posição dos responsáveis pelas empresas portuguesas e sobre o impacto que diferentes situações têm nes-
tas, no quadro da situação de exceção provocada pela pandemia de covid-19. 

CONCLUSÕES DO INQUÉRITO SINAIS VITAIS DE ABRIL  

A REINDUSTRIALIZAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO CIRCULAR  

Decorrerá no dia 20 de Maio, das 9h30 às 12h45, a Conferencia "A Reindustrialização e a Transformação Circular" que preten-
de sensibilizar investidores, empresários e decisores políticos a criarem um caminho através da execução de medidas e iniciati-
vas locais, rumo a uma economia mais circular. Desta forma, tem como objetivo final a alteração de paradigma em Portugal: 
que o setor dos resíduos se converta num setor de recursos, aumentando a capacidade da economia portuguesa, com desta-
que para a indústria, de estabelecer e liderar cadeias de fornecimento internas, com reduzido impacte ambiental e que maxi-
mizam o valor dos recursos na economia.  

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. 

O link de acesso será enviado após conclusão do período de inscrições. 

Inscreva-se aqui  

A MADE EXPO, feira líder na Itália para o setor de construção e onde se concentram 
grandes empresas nacionais e internacionais nas áreas da construção, arquitetura e de-
sign, irá realizar se de 22 a 25 de Novembro, em Milão. 

MADE EXPO 2021 é o local onde soluções e produtos inovadores de conforto, sustentabi-
lidade, segurança, qualidade e rapidez na construção, apresentam um layout inédito que 
facilita a visita de profissionais, favorecendo o encontro entre os desafios técnicos e solu-
ções inovadoras. 

No link pode consultar os vários setores da MADE EXPO 2021: 

https://www.madeexpo.it/dam/jcr:97f78773-4ec2-4827-b2fa-2b2300eb58c1/MADE%20november%202021_brochure%
20ING.pdf 

MADE EXPO 2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf99W378nAmP0rPWphqxcpASMjtNH1sX0SmywPEXgZZImUbsw/viewform
https://www.madeexpo.it/dam/jcr:97f78773-4ec2-4827-b2fa-2b2300eb58c1/MADE%20november%202021_brochure%20ING.pdf
https://www.madeexpo.it/dam/jcr:97f78773-4ec2-4827-b2fa-2b2300eb58c1/MADE%20november%202021_brochure%20ING.pdf
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Porque a novidade só interessa, 

quando se torna numa vantagem

Somos uma equipa de 
Consultores orientados para 
transformar as 
Oportunidades em 
Resultados. 

E-mail: geral@ex-n.com
Telem.:: 936510757
Site: http://ex-n.com/
Morada: Praceta do Olheiro, 80

4425-234 Maia

Compreender Planear Agir Resultados
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 SEMINÁRIO INTERNACIONAL                                                                   

“ARMAS E EXPLOSIVOS DIMENSÃO TRANSVERSAL " 

Decorreu no dia 14 de Abril, o Seminário Internacional "Armas e 

Explosivos - Dimensão Transversal" que decorreu em formato 

virtual.  

 No evento foi abordado o combate ao tráfico ilícito de armas de 

fogo, uma das prioridades defendidas a nível europeu, por di-

versas instituições, que de uma forma coordenada tem efetuado 

esforços para aumentar o controlo sobre as armas e aumentar a 

segurança dos cidadãos europeus.  

Por outro lado e não menos importante, a temática dos explosi-
vos e da pirotecnia, atravessa um momento importante, acrescido que a situação pandémica veio trazer novos desafios, não 
só aos operadores económicos, mas também às Administrações que controlam e supervisionam as atividades desde o fabrico 
até ao emprego, implementando mecanismos para que estes produtos não entrem no circuito ilegal e sirvam para o cometi-
mento de crimes. 

Assim, a aplicação dos Planos de Recuperação e Resiliência a estes setores, como igualmente a entrada recente em vigor do 

Regulamento (EU) de precursores de explosivos serão motivos para uma análise cuidada. 

Foi publicado o livro RECURSOS GEOLÓGICOS DOS ELEMENTOS , cujo autor é o Prof. António Moura, 

docente há 26 anos, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e autor de outros livros.  

Nos últimos 30 anos, tem-se dedicado ao estudo dos Recursos Minerais, com especial enfase na me-

talogenia de jazigos de cobre, zinco, estanho, volfrâmio, molibdénio, chumbo, prata, ouro, titânio e 

tântalo.  

A ANIET apoia esta edição que compreende 60 capítulos sobre os elementos químicos.  

O livro encontra-se disponível para venda na ANIET ao preço de custo, no valor de 40 € com iva incluí-

do + portes de envio.  

RECURSOS GEOLÓGICOS DOS ELEMENTOS  
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MODELO 22  

Foi alargado o prazo de entrega da declaração Modelo 22 do período de tributação de 2020 e respetivo pagamento até 30 de 
junho. 
Recorde-se que de acordo com o Código do IRC a Modelo 22 deve ser enviada, anualmente, até ao último dia do mês de maio, 
independentemente de esse dia ser útil ou não útil, devendo o pagamento do imposto ocorrer "até ao último dia do prazo fixa-
do para o envio da declaração periódica de rendimentos". 
 

Lei n.º 13-B/2021, 2º Suplemento, Série I de 05-04-2021 

Cessa o regime de suspensão de prazos processuais e procedimentais adotado no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março.  

 

Lei n.º 15/2021, Série I de 07-04-2021 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que estabelece mecanismos de apoio 

no âmbito do estado de emergência. (alargamento da abrangência do apoio extraordinário à redução da atividade económi-

ca; consideração do rendimento médio anual de 2019; alargamento da Medida APOIAR + SIMPLES do Programa APOIAR aos 

empresários em nome individual sem contabilidade organizada, independentemente de terem trabalhadores a cargo). 

LEGISLAÇÃO 

https://dre.pt/application/conteudo/160893638
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/160994171
https://dre.pt/application/conteudo/154361179
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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 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

 

 

BOLSA DE EMPREGO 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO: 

Empresa do setor dos produtos explosivos, procura 

Engenheiro/a Júnior das áreas de Geotecnia ou Enge-

nharia de Minas para trabalhar em Moçambique  

Interessados contactar a ANIET. 

PRÓXIMOS EVENTOS                           

JORNADAS TÉCNICAS E                                            

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

Dado o atual contexto provocado pelo COVID e a incer-

teza da sua evolução, a ANIET adiou a próxima edição 

das Jornadas Técnicas e da Conferência Internacional  

para data a comunicar oportunamente.   

 

 

 

 

Pelos mesmos motivos foi também  adiado o Encontro 

Nacional do Colégio de Engenharia Geológica e Minas, 

para data a comunicar oportunamente  

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

A edição presencial da feira The International Surface 

Event (TISE), devido á atual pandemia e os riscos asso-

ciados, foi adiada para os dias 16 a 18 de junho de 

2021.  

Para mais informações contactar a ANIET. 

De 29 Setembro a 2 de Outubro a ANIET estará mais 

uma vez a promover e acompanhar a participação de 

empresas Portuguesas na Feira MARMO+MAC. 

A MARMO+MAC é o evento internacional de referência 

do setor da pedra natural, sendo a mostra na qual é 

possível admirar o melhor da tradição e da inovação 

produtiva a nível mundial, as obras realizadas e a rique-

za da pedra natural, bem como as potencialidades ex-

pressivas do uso deste material de excelência na arqui-

tetura e no design.  

Para mais informações contactar a ANIET. 

ANIET MEMBRO DE : 


