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Feira Natural Stone Show, Londres
No âmbito do Projecto de Internacionalização “exportar Pedra com Valor”, a ANIET promoveu a participação de
empresas associadas na Feira NATURAL STONE SHOW, que decorreu de 28 a 30 de Abril, em Londres.
Considerada uma feira de referência, a NATURAL STONE SHOW é a única feira exclusiva do sector da Pedra Natural
em Inglaterra.
Sendo, esta participação, a última acção do projecto “exportar Pedra com Valor” apresentado para 2014/2015 e
numa perspectiva de continuidade de aposta na internacionalização, foi elaborada uma candidatura a um novo projecto de internacionalização para 2015/2016, “Pedra com Valor”, onde foram também foram incluídos novos mercados, de acordo com as solicitações recolhidas junto dos associados da ANIET.

Construções Pardais – Irmãos Monteiros, Lda

G N – Granitos do Norte, Lda

Granitos Irmãos Peixoto, Lda

Granifinas – Exploração de Pedreiras, Lda

Real Granito – Granitos, S.A.

2ª edição Stone
Exposição de Pedra Natural de Portugal - 22 a 25 de Maio
A ANIET esteve presente em mais uma edição da Stone - Exposição de Pedra Natural de Portugal, que decorreu de 22 a
25 de Maio, na Exposalão, Batalha.
Esta feira que durante os 4 dias foi um ponto de encontro entre a oferta nacional e a procura internacional, reuniu cerca
de 100 expositores nacionais, entre os quais as principais empresas de extração e transformação de Pedra Natural de
Portugal que apresentaram vários tipos de pedra (calcário, mármore e granito), nas suas mais diversas formas (blocos,
chapa, pavimentos e revestimentos e em produto acabado), bem como os fabricantes e fornecedores de máquinas e
equipamento que servem esta indústria. O número de importadores presentes no evento, rondou os 150, provenientes
de 25 países.
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Estiveram presentes, com stand, os associados da ANIET:

Construções Pardais – Irmãos Monteiros, Lda

Fravizel, S.A.

G N – Granitos do Norte, Lda
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Granifinas – Exploração de Pedreiras, Lda

Hélio & Monteiro, Lda

Inquérito Único de Pedreiras
Informação da DGEG:
“Prolongamento

do prazo de entrega dos Inquéritos Únicos de

Pedreira referentes ao ano de 2014
Tendo-se verificado dificuldade de ordem técnica relacionadas com o Portal de Serviços da DGEG, utilizado para preenchimento e submissão dos Inquéritos Únicos de Pedreira de 2014, não foi conseguida dar resposta, em tempo útil, aos respectivos responsáveis de pedreira que apresentaram dificuldades com o preenchimento/ submissão dos referidos inquéritos.
Desta forma informa-se que o prazo de entrega destes inquéritos foi prorrogado em 30 dias.
DGEG, 30 de Abril de 2015”

Rastreabilidade - Identificação e Registo dos Explosivos
Por forma a dar cumprimento aos requisitos legais sobre a rastreabilidade dos produtos explosivos recordamos que a
ANIET tem parcerias com as seguintes empresas:
Labelmarket, S.L.
Mais informações em: www.labelmarket.es
Orica TT
Mais informações: pedro.bernardo@orica.com
Serviço XPlosiv,
Mais informações em: www.XPlosiv.pt
Softcasus
O sistema IREX, agora também em terminais móveis ou smartphones.
Mais informações, contactar: 22 532 35 12 | 91 760 77 41
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Dia Europeu dos Recursos Minerais
A ANIET convida os seus associados a participar no Dia Europeu dos Recursos Minerais.
O que é o Dia Europeu dos Recursos Minerais?
O DERM é um evento voluntário que se comemora por toda a Europa, com várias actividades promovidas em minas e pedreiras, com o principal objectivo de aumentar a visibilidade do Sector
dando a conhecer a importância da indústria extractiva ao público em geral.
Objectivos:
- Consciencializar a população para a importância do sector mineral na vida quotidiana;
- Divulgar a importância do sector na economia do país e da UE;
- Demonstrar as boas práticas do sector relativamente à utilização eficiente dos recursos, à protecção do ambiente, à
biodiversidade, e o seu papel na inovação.
Pretende-se que as empresas demonstrem a importância dos recursos minerais para o crescimento sustentável, nomeadamente:
1. Na relevância dos recursos minerais para todas as indústrias e em todos os aspectos do nosso quotidiano;
2. No desenvolvimento da economia local, como oportunidade de geração de riqueza, criação de emprego e oportunidades de criação de carreira;
3. Na eficiência na utilização dos recursos minerais, desde a sua extracção até à sua recuperação;
4. No seu contributo para o desenvolvimento de tecnologias modernas e amigas do ambiente e de produtos derivados;
5. Nas boas práticas ambientais e conservação da biodiversidade.
Organização: das próprias empresas com o apoio da ANIET.
Datas: de 25 a 27 Setembro de 2015
O DERM oferece uma grande flexibilidade para as empresas participantes:
- Livre escolha da data (25, 26 ou 27 de Setembro);
- Liberdade de escolha do tipo de evento (cada empresa saberá a melhor forma de atingir o seu público-alvo);
- A dimensão do evento não tem importância - actividades eficazes podem ser organizadas com pequenos orçamentos;
- Ferramentas e modelos como material publicitário/logotipo a usar podem ser fornecidos pela ANIET.
Mais informações, incluindo eventos do ano de 2013, em: www.mineralsday.eu
Brevemente a ficha de participação estará disponível no site da ANIET: http://www.aniet.pt/

Avaliação da Satisfação do Associado
Numa lógica de melhoria contínua dos serviços e eventual diversificação dos mesmos precisamos de conhecer a sua
opinião. Para isso enviamos através da Circular nº 20/15/FP, um inquérito cuja devolução solicitamos que seja feita até
ao dia 15 de Maio, para a sede da ANIET através do email geral@aniet.pt ou fax nº 22 606 52 06.
Mais uma vez, pedimos o seu preenchimento e envio, agradecendo a quem já o fez.

Quotização dedutível para efeitos de IRC
Recordam-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)
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Legislação

Eventos:

Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2015 - Diário da República n.º 84/2015, Série I de 2015-04-30
Presidência do Conselho de Ministros

-FEUP – Dia Aberto

Aprova o Compromisso para o Crescimento Verde

Feiras:
• Nacionais:

Decorre de 19 a 22 de Novembro, na Exponor, Porto

- Encontro de Engenheiros Geotécnicos

Mais informações em: www.concreta.exponor.pt

•Internacionais:

- Sessão de divulgação sobre as Parcerias Europeias
de Inovação (EIPs)
Decorre no dia 28 de maio em Lisboa (local ainda a
confirmar) um evento de divulgação sobre as Parcerias Europeias de Inovação (European Innovation
Partnerships – EIPs).

Decorre de 30 de Setembro a 3 de Outubro, a
Marmomacc, Verona, Itália.

Inscreva-se no evento, até ao dia 22 de maio. Através
do link: http://goo.gl/forms/OQvQMZkkWz

VISITE-NOS em

www.aniet.pt

ou

facebook ANIET
A ANIET dispõem de uma página no Facebook onde podem
acompanhar notícias e atividades da Associação, do Sector e
da atualidade.
Associe-se clicando na opção “Gosto”

CONTACTOS:
SEDE:
Rua Júlio Dinis, 931 - 1º Esq.
4050-327 PORTO
TELEF.: +351 226 096 699
FAX: +351 226 065 206
EMAIL: geral@aniet.pt
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DELEGAÇÃO SUL:
Avenida Manuel da Maia, 44 - 4º Dto
1000-203 LISBOA
TELEF.: +351 218 499 225
EMAIL: delegacaolisboa@aniet.pt
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