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Audiência na Departamento de Armas e Explosivos (DAE) da PSP
ANIET reuniu, no dia 18/04 no Departamento de Armas e Explosivos (DAE) da PSP, onde
focou alguns temas e as preocupações empresariais com que se debate o Sector, com especial enfoque em:
 Rastreabilidade. Agendamento de uma nova sessão esclarecimento dirigida às empresas

onde a PSP pudesse reportar a forma como decorreram as operações neste primeiro ano e
inclusive esclarecer algumas dúvidas que ainda possam persistir.
 Na importância de promover a reactivação do grupo de trabalho, criado pelo Despacho

Conjunto n.º 23 935/2007, com vista à revisão da legislação em matéria de produtos explosivos, por forma a rever entre outras matérias, a necessidade de paióis fixos para os pequenos
consumidores (por forma a evitar-se a recolha das sobras), paióis partilhados para agrupamentos de pedreiras e a redução da burocracia nos processos autorização de aquisição e
emprego de explosivos;
 Protocolo de colaboração para Formação específica em produtos explosivos.

Mesa Redonda "Matérias-Primas"
A convite da EUROMINES e do Comité Económico e Social da União
Europeia, a ANIET esteve representada pela Vice-Presidente, Dra. Fátima
Nunes e pela Directora Geral, Eng.ª Francelina Pinto, na “Round-table on
Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership
on Raw Materials”, que se realizou no dia 11 de Abril, no LNEG, em Lisboa.
Os temas debatidos foram “O contributo da industria extractiva para
o desenvolvimento económico do país” e “O que deve ser feito sob
o ponto de vista nacional e europeu com vista a promover a reindustrialização em Portugal e na Europa”.
Neste debate a ANIET teve a oportunidade de destacar a importância de
Portugal como um dos países da Europa com riqueza e grande diversidade de recursos minerais com interesse económico que, aliadas a um
forte compromisso das empresas com a responsabilidade ambiental e
social, lhe conferem um elevado potencial para efeitos de exploração de
tais recursos.
Além das matérias primas de qualidade, a indústria conta com tecnologia avançada, conhecimento, formação
contínua, rigoroso cumprimento de prazos entre outros aspectos positivos que a caracterizam.

Nos últimos anos tem se verificado ainda um reconhecimento, por parte do governo, da importância estratégica
deste Sector.
Contudo, a ANIET defendeu que, a reindustrialização enfrenta grandes dificuldades em Portugal e na europa, provocadas, em grande parte, pela política energética (energia eléctrica e combustíveis).
Além desta fragilidade, focou ainda como entraves à reindustrialização:
- a actual carga fiscal que asfixia as empresas e o crescimento económico;
- os processos de licenciamento, complexos e excessivamente burocráticos;
- a morosidade na negociação e assinatura de novos contratos de prospecção e pesquisa de massas minerais
- as dificuldades no acesso ao crédito por parte das PME’s (cauções e linhas de credito)
-a promoção da competitividade dos portos portugueses, entre outros.
A indústria extrativa tem, efetivamente, uma relevância notável no panorama económico nacional, traduzida no seu
contributo para o Produto Interno Bruto, no número de pessoas que emprega ao longo de todo o território nacional e
no dinamismo exportador revelado ao longo dos últimos anos. Poderá, assim, ser um dos pilares da reindustrialização
e do desenvolvimento económico de Portugal nos próximos anos, contribuindo não só para o crescimento económico, mas também para a redução do défice externo português e para a criação de emprego.

PIMBIS
Decorreu de 12 a 14 de Abril, na FIL - Feira Internacional
de Lisboa, o PIMBIS-Portugal Internacional Mining Business & Investment l Summit 2016 que contou com abertura oficial do Ministro da Economia.
PIMBIS 2016 foi uma iniciativa à escala global promovida
pela Direção Geral da Energia e Geologia do Ministério da
Economia. Durante o evento foram divulgadas informações quanto a oportunidades e desenvolvimentos no sector dos recursos geológicos.
O PIMBIS visou promover o sector dos recursos geológicos em Portugal, constituindo uma excelente oportunidade
para conhecer o potencial e as oportunidades existentes. O evento contou com a participação da ANIET, de entidades
e organismos públicos nacionais, bem como de outros países com tradição mineira e ainda de empresas, universidades, associações da indústria e demais stakeholders com relevância para a área dos recursos geológicos, criando-se
assim as sinergias necessárias ao estabelecimento de plataformas negociais e ao desenvolvimento da atividade económica em Portugal.
Esta excelente oportunidade de partilha de experiências e conhecimento por parte dos participantes teve como tópicos-chave: o investimento e financiamento, a política de inovação, a atribuição de licenças/celebrarão de contratos e
o desenvolvimento sustentável do setor, atentas as suas vertentes económica, social e ambiental. Neste evento de três
dias, para além da conferência, houve inúmeras exposições, seminários, reuniões de negócio e visitas de campo.

Diagnóstico do Sector
A ANIET viu aprovado o seu projeto de apoio às ações coletivas, onde se integra a elaboração de um Diagnóstico do
Sector com segmentação de dados por subsetor tendo em vista obter informação, designadamente sobre:
a) O sentimento empresarial para o investimento, a inovação, a cooperação, a qualificação e a internacionalização;
b) Identificação de desafios e oportunidades a nível nacional e internacional;
c) Novos fatores de competitividade nos domínios da eco inovação, da economia digital e outros;
d) Principais dificuldades à expansão dos subsetores (Rochas Ornamentais; Rochas Industriais e Minas).
Para o efeito, foi remetido através da Circular n.º 15/16/FP, pequeno inquérito confidencial para o qual antecipamos a
melhor atenção, tendo em conta os benefícios para as empresas que a informação a integrar no diagnóstico irá permitir sobre o conhecimento das carências a colmatar, contribuir para a definição de estratégias para o desenvolvimento e simultaneamente sensibilizar as entidades oficiais para as necessidades das empresas do Sector.
Mais uma vez, pedimos o seu preenchimento e envio, agradecendo a quem já o fez.
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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 17/16/FP, um inquérito cuja devolução solicitamos que seja feita até
ao dia 16 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.

Resolução Alternativa de Litígios de Consumo

Documento explicativo sobre o artigo 18.º que estabelece as obrigações dos operadores económicos
Informação aos consumidores sobre as entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo
Para dar resposta às muitas questões colocadas pelos operadores económicos relativamente às suas obrigações,
designadamente quando vendem bens ou prestam serviços em linha, encontra-se uma versão atualizada do documento explicativo sobre o artigo 18.º, disposição que estabelece as obrigações dos operadores económicos.
Nesse documento, são agora igualmente indicadas mais duas entidades de competência especializada, que também
estão já registadas e autorizadas a efetuar resolução alternativa de litígios de consumo no setor especifico da eletricidade ou do gás natural e no setor das agências de viagens.
Para mais informações deve consultar o Portal do Consumidor em www.consumidor.pt onde se encontra já disponível
a lista de entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (versão atualizada), um conjunto de perguntas
frequentes sobre a Lei 144/2015 e o Documento explicativo.
Informação também disponível e partilhável em https://www.facebook.com/dgconsumidor

3 I Boletim Informativo

Abril de 2016

V Jornadas de Engenharia de
Segurança no Trabalho e Ciências Empresariais
A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras
vai realizar as suas V Jornadas de Engenharia de Segurança no Trabalho e Ciências Empresariais, no dia 13 de
Maio, nas Biblioteca Municipal de Felgueiras, onde a
ANIET estará representada e fará uma apresentação
sobre o tema é "Panorama da Indústria Extrativa".
Mais informações: http://vjornadasestgf.blogspot.pt/
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Ciclo de Palestras
«Recursos Geológicos da região de Trás-os-Montes e Alto Douro»
O Instituto Politécnico de Bragança, a Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo, a Agência Nacional Ciência Viva e o Museu do Ferro & da Região de Moncorvo, organizam de abril a dezembro de
2016 dois ciclos de palestras sobre o tema dos recursos geológicos da região de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A ANIET estará representada pela Directora Geral, no dia 27 de
Maio, com uma apresentação subordinada ao tema “Perspetiva
atual da indústria extrativa”.

As palestras serão efetuadas no âmbito dos
Laboratórios de Participação Pública, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior em parceria com a Agência
Nacional Ciência Viva, como forma de valorizar
o conhecimento no Nordeste Transmontano.
As palestras enquadram-se também no âmbito
do Curso Técnico Superior Profissional (CTESP)
de Prospeção Mineral e Geotécnica, lecionado
pelo IPB em Torre de Moncorvo, e serão abertas
a todos as pessoas interessadas.
Programa completo em:
files/20160419qzvh.pdf

http://www.ipb.pt/

Legislação:
Lei n.º 8/2016 - Diário da República n.º 64/2016, Série I de 2016-04-01
Procede à décima alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, restabelecendo feriados nacionais
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Títulos e Referências das Normas Harmonizadas (Marcação CE em produtos da construção)
Referência

EN 7716:2011+A1:2015

Título da Norma

Especificações para unidades
de alvernaria – Parte 6: Unidades de alvernaria de pedra
natural

Obrigatória
Data de
entrada em
aplicação:
08.04.2016
Fim do período
de coexistência:
08.04.2017
08.04.2016

EN 1469:2015

Pedra natural – Placas para
revestimento de paredes –
requisitos

Fim do período
de coexistência:
08.04.2017

EN 1341:2012

Lajes de pedra natural para
pavimentos exteriores – Requisitos e métodos de ensaio

EN 1342:2012

Cubos e paralelepípedos de
pedra natural para pavimentos
exteriores – Requisitos e métodos de ensaio

1.9.2013

Guias de pedra natural para
pavimentos exteriores – Requisitos e métodos de ensaio

1.9.2013

EN 1343:2012
EN 12057:2004

1.9.2013

Referência

Título da Norma

EN 13108-2:2006

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
2: Misturas betuminosas para
camadas muito delgadas

1.3.2008

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
3: Misturas betuminosas
moles

1.3.2008

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
4: Misturas betuminosas
cilindradas a quente

1.3.2008

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
5: Mastiques betuminosos
pétreos

1.3.2008

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
6: Mastique betuminoso

1.3.2008

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
7: Betão betuminoso drenante

1.3.2008

Agregados para argamassa

1.6.2004

EN
13108-2:2006/
AC:2008
EN 13108-3:2006
EN
13108-3:2006/
AC:2008
EN 13108-4:2006

EN
13108-4:2006/
AC:2008
EN 13108-5:2006
EN
13108-5:2006/
AC:2008
EN 13108-6:2006
EN
13108-6:2006/
AC:2008

Pedra natural – Ladrilhos
modulares - requisitos

EN 13108-7:2006
1.9.2006

EN 12058:2004

EN 12326-1:2014

Pedra natural – Placas para
pavimentos e degraus - requisitos

1.9.2006

Ardósias e produtos em pedra
para coberturas descontínuas e
revestimento exterior de paredes – Parte 1:Especificação para
ardósias e ardósias carbonatadas

13.02.2016

EN 13139:2002

Agregados para betão

EN 13043:2002

Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos
e outras áreas de circulação

1.6.2004

Agregados leves – Parte 1:
Agregados leves para betão,
argamassas e caldas de injeção

1.6.2004

1.1.2010

1.6.2006

EN 13383-1:2002

EN 13055-1:2002/
AC:2004
EN 13055-2:2004

EN 13108-1:2006
EN 13108-1:2006/
AC:2008

Agregados leves – Parte 2:
Agregados leves para misturas
betuminosas e tratamentos
superficiais e para aplicações
em camadas de materiais não
ligados ou ligados
Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte 1:
Misturas betuminosas densas

1.1.2010

1.5.2006

1.3.2008
1.1.2009

1.1.2009

1.1.2009

1.1.2009

1.1.2009

1.1.2009

1.1.2010
Agregados para materiais não
ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em
trabalhos de engenharia civil e
na construção rodoviária
Enrocamentos
Especificações

–

Parte

1.1.2010

1:

1.6.2004

EN
13383-1:2002/
AC:2004
EN 13450:2002

EN 13055-1:2002

1.1.2009

EN
13139:2002/
AC:2004
EN
13242:2002+A1:2007

EN
12620:2002+A1:20
08

EN 13043:2002/
AC:2004

EN
13108-7:2006/
AC:2008

Obrigatória
Data de entrada em aplicação:

1.1.2010
Agregados para balastros de
vias férreas

1.6.2004

EN 13450:2002/AC:
2004

1.1.2007

Jornal Oficial da União Europeia
Atualização do Jornal Oficial da União Europeia relativa à
Marcação CE dos Produtos da Construção Civil, de 8 de
Abril de 2016, em:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/
uri=uriserv:OJ.C_.2016.126.01.0116.01.POR&toc=OJ:C:2016:
126:TOC
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2º Encontro Nacional sobre Qualidade e Inovação na Construção (QIC 2016)

Data: 21 a 24 de Novembro
Local: entro de Congressos do Campus do LNEC, na Av. do
Brasil, 101, Lisboa
Para mais informações: http://qic2016.lnec.pt/

Bienal da Pedra
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Largo Sacadura Cabral I 4630-219 Marco de Canaveses
Telef.: 255 538 800 I Fax: 255 538 899
E-mail: info@cm-marco-canaveses.pt

Bolsa de Emprego:

Espaço associado Aderente

Disponibiliza-se para emprego:

Mestre em Engenharia Geológica, pela Universidade de
Aveiro

Licenciado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente pela
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Licenciados em Biologia - Geologia, pela Universidade do
Minho

Licenciados em Geologia, pela Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto.
Para mais informações contactar a ANIET.

Disponibiliza-se CV.
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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
Abril de 2016

