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REUNIÃO COM O SR MINISTRO DA ECONOMIA E DO MAR
ANIET reuniu no dia 26 de Abril com o Sr. Ministro da Economia e do Mar, Prof Doutor Antonio Costa e Silva, onde
debateu temas de extrema importância e apresentou vários constrangimentos do Setor da Indústria Extrativa e
Transformadora, entre os quais a complexidade das leis de minas e pedreiras e as dificuldades das empresas na
conclusão dos licenciamentos e na obtenção das licenças definitivas, situação que se vem agudizando ao longo dos
últimos anos; os custos da energia elétrica e combustíveis; a falta de mão de obra agravada pela lei da reforma
antecipada; o acesso ao território e às matérias primas, entre outros.
Numa altura em que as empresas portuguesas enfrentam várias dificuldades o Sr. Ministro da Economia e do Mar
demostrou o total apoio do Governo em promover uma economia mais capacitada e resiliente, capaz de fazer face
aos principais fatores que preocupam as empresas nacionais.
Foi uma reunião muito agradável e produtiva de onde saímos com grandes expectativas face à abertura e
proatividade do Senhor Ministro em apoiar o importante Sector que a ANIET representa.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
Obrigatoriedade de Registo para Empresas que produzam e/ou exportam em
embalagens de Madeira
No seguimento da OBRIGAÇÃO LEGAL para empresas
que produzem embalagens de madeira para exportação
de produtos, a ANIET organizou, no dia 7 de abril, uma
sessão de esclarecimento, via teams, sobre esta
matéria.
A sessão contou com a presença de representantes da
DGAV e ICNF (Inspeção) que, após uma
apresentação do enquadramento legal, esclareceram
todas as dúvidas que os Associados colocaram.
Aproveitamos para informar as empresas que não
participaram na sessão que o ICNF anda no terreno em
ações inspetivas pelo que, caso ainda não cumpram
este requisito legal, deverão fazê-lo de imediato.
A matéria em apreço consta do Decreto-lei
nº123/2015, de 3 de julho (mais concretamente do seu
capítulo III (páginas 4599 a 4601)] e do Despacho
nº9364/2018, de 8 de outubro.
Para mais informações, contactar a ANIET.
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ANIET APOIA E SUBCREVE AS
RECOMENDAÇÕES DA ONU
Recentemente o PNUMA - Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente, publicou um importante estudo
que reconhece a areia como recurso estratégico para o
desenvolvimento económico mundial.
Em comunicado, este organismo esclarece a
importância desta matéria prima a nível mundial
mencionando que a areia (agregados) são o 2º recurso
mais usado do planeta a seguir à água.
São consumidas, anualmente, 50 bilhões de toneladas.
A ONU, através do PNUMA (Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente) alerta para o uso
estratégico da Areia.
A ANIET apoia as orientações da ONU para melhores
práticas de exploração e gestão deste recurso,
apresentadas no relatório “Areia e Sustentabilidade:
10 recomendações estratégicas para evitar uma
crise”.

Saiba tudo em : https://news.un.org/pt/story/2022/04/1787322
https://www.unep.org/pt-br/resources/relatorios/areia-e-sustentabilidade-10-recomendacoes-estrategicaspara-evitar-uma-crise
Relatório completo
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38362/sand_sustainability.pdf?
sequence=3&isAllowed=y

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO
No dia 28 de abril comemorou-se em todo o mundo o
Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho,
que se prolonga durante um mês.
A Prevenção de doenças profissionais e de acidentes de
trabalho é responsabilidade de TODOS.
Atuemos em conjunto na promoção das Boas Praticas
no nosso Sector!
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TRILOBITES DA LOUSEIRA DE CANELAS
ARDÓSIAS VALÉRIO & FIGUEIREDO, LDA
A Associada da ANIET – Ardósias Valério & Figueiredo,
Lda, sedeada em Canelas, no concelho de Arouca,
possui uma das mais fantásticas evidências da era
paleozóica – As Trilobites de Canelas, que agora são
agora divulgadas em vídeo.
Esta Associada da ANIET, que até aos dias de hoje e em
ritmo de progresso, se vêm afirmando no mercado
Nacional e Internacional, com os seus produtos de
ardósia natural clivada, possui um vasto espólio de
arquivo de fósseis de trilobites Gigantes, perfeitamente
identificadas e catalogadas.
Este vídeo será apresentado no Centro de
Interpretação desta empresa aos numerosos grupos
escolares que o visitam e representa também uma homenagem ao Eng.º Manuel Valério que faleceu
recentemente.
Veja o vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=5W_0DMV0CZc

DIRETIVA EMISSÕES INDUSTRIAIS - DEI
CONSULTA PÚBLICA ATÉ DIA 23 DE JUNHO
Foi publicada a 5 de abril, a nova proposta de Diretiva de
Emissões Industriais
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=CELEX:52022PC0157
Esta Diretiva regula de forma integrada, setor a setor, os
impactos ambientais de instalações industriais e poderá
trazer impactes significativos para o sector na medida em
que, de acordo com o previsto no anexo I.
O âmbito desta Diretiva é alargado e passa a incluir uma nova categoria – Categoria 3.6 que corresponde a atividades de extração e tratamento de minerais não-energéticos.
A ANIET encontra-se a auscultar os associados para posterior pronuncia ao documento que se encontra em consulta
pública até ao próximo dia 23 de junho.
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CONCLUSÕES DO INQUÉRITO SINAIS VITAIS ABRIL
A ANIET apresenta os resultados do Inquérito Sinais Vitais de Abril, feito às empresas em Portugal sobre a sua
situação atual e as expectativas que têm para este ano, mas também sobre a avaliação que fazem das medidas
definidas para combater a pandemia de covid-19.
A ANIET agradece mais uma vez a colaboração dos associados que participaram.
Aceda às conclusões finais do inquérito em: https://cip.org.pt/wp-content/uploads/2022/04/22.04.27-CIP-3afase_Sinais-Vitais-FutureCast-Lab_imprensa.pdf

REVISÃO DO REGULAMENTO DOS PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO (CPR)
No dia 30 de março de 2022, foi adotada a proposta de Regulamento dos Produtos de Construção (CPR) que
pretende rever o regulamento 305/2011, em vigor, sendo o link para aceder ao documento o seguinte:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Produtos-de-construcaorevisao-das-regras-da-UE_pt
O IAPMEI a nível nacional está a encetar os contactos com as partes interessadas nacionais e autoridades nacionais
competentes, sobre a referida proposta de revisão do CPR.
Neste enquadramento, o IAPMEI solicita o envio de comentários ainda que preliminares sobre a referida
proposta, os quais devem ser enviados para o seguinte endereço de email: teresa.casaca@iapmei.pt

Prazo para submissão de comentários: 12 de Julho

REGULAMENTO DO SISTEMA DE INCENTIVOS «EMPRESAS 4.0»

Mais informações em https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/135-a-2022-181574723
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WEBINAR ACT
DIREITOS E DEVERES NO RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES MIGRANTES
A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) através da Unidade Local de Penafiel, em
parceria com o Centro de Emprego do Tâmega e Sousa, irá realizar no próximo dia 27 de
maio de 2022, pelas 10 horas, uma sessão de informação sobre o tema “Direitos e Deveres
no âmbito do acolhimento, recrutamento e integração de cidadãos ucranianos e outros migrantes no mercado
laboral”, via plataforma TEAMS, com o objetivo de sensibilizar e informar trabalhadores, empregadores e seus
representantes, bem como a comunidade em geral, a fim de promover condições de trabalho justas e seguras
para os trabalhadores migrantes. O acolhimento e integração de migrantes, incluindo

cidadãos refugiados

ucranianos, incide em grande parte nas áreas do emprego e formação, relevando o envolvimento e a mobilização
de toda a sociedade portuguesa para atingir este objetivo. Neste contexto, a ACT, juntamente com outras entidades, tem vindo a promover fóruns de informação e esclarecimento. Este Webinars decorrerá via
plataforma TEAMS, entre as 10:00h e as 11:45h, de acordo com o Programa.
A participação no evento é gratuita, mas sujeita a inscrição até ao dia 25 de maio em:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=QBT1YBMAVEWxhbVb17hgeR1Q0TkM_bxCiz49vGInkQlURjJKQ0VSRk5MMDBLTjdZS1lVOVk2SFJLTy4u

A quem se inscrever será enviado o link de acesso à sessão, no dia anterior ao da sua realização.

EGITO – ALTERAÇAO DO REGISTO DE EXPORTADORES
Por informação da Direção-Geral das Atividades Económicas – DGAE comunica-se que, em
sequência do caso apresentado pela União Europeia junto da Organização Mundial do
Comércio, relativo ao regime de registo de exportadores no Egito (Decreto 43/2016), o
Ministério do Comércio e da Indústria do Egito através do Decreto 195/2022, de 1 de abril
de 2022, veio introduzir mudanças significativas no regime, nomeadamente:

O registo de exportadores será considerado válido, no prazo máximo de 15 dias após a submissão do registo, caso
não surjam dúvidas quanto à validade dos documentos apresentados pelo candidato; A eliminação de um pedido
de registo de exportação pelo GOEIC (General Organization For Export & Import Control) apenas poderá ser
fundamentado com base no não cumprimento das condições de registo pelo exportador, estando prevista a criação
de um mecanismo de recurso; Uma maior transparência do procedimento de registo de exportadores (publicação
das decisões de registo e cancelamento) na Gazeta Oficial do Egito e no site do GOEIC.
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PORTARIA N.º 141/2022
REGIME EXTRAORDINÁRIO DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
No Diário da República n.º 85 de 3.05.2022, foi publicada a Portaria n.º 141/2022 que estabelece o regime extraordinário de diferimento do pagamento de contribuições para a segurança social e alargamento do regime complementar de diferimento de obrigações fiscais no primeiro trimestre de 2022, regulamentando o D.L. n.º 30-D/2022
de 18 de abril. Este regime especial foi implementado por causa da crise provocada pela situação de guerra que
existe na Ucrânia e abrange apenas setores de atividade específicos, ou seja: não tem caráter geral.

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2022
A Proposta de Lei n.º4/XV/1 que Aprova o Orçamento do Estado para 2022 foi entregue pelo Ministro das
Finanças ao Presidente da Assembleia da República, no dia 13 de abril, ato que marca o início do processo
orçamental no Parlamento. A documentação e a tramitação do processo orçamental podem ser acedidas através
da página da Assembleia da República especialmente criada para o efeito: texto e mapas da proposta de lei de
Orçamento do Estado, relatório que acompanha a iniciativa, documentos setoriais enviados pelo Governo para
apoio às audições, legislação a alterar, propostas de alteração apresentadas pelos Deputados durante o debate,
eventuais requerimentos de avocação da apreciação para Plenário e todos os registos de votações efetuadas, em
Comissão e no Plenário. O processo de tramitação orçamental, no Parlamento, culmina com a votação final global
da iniciativa referida a 27 de maio.

SABIA QUE…?
Os metais são indispensáveis à prática do exercício físico!
Os halteres, feitos de ferro ou aço, as máquinas de musculação, que integram maioritariamente
aço, as elípticas, bicicletas estáticas e outros equipamentos elétricos, que, além do aço, cobre e
alumínio, incorporam sistemas elétricos complexos, repletos de metais tecnológicos, já fazem
parte do nosso quotidiano e do modo de vida da sociedade atual.

As Minas e os Metais estão presentes em todas as atividades humanas, incluindo aquelas que promovem a
saúde e o bem estar.

Sim à Mina, Sim à Saúde!
Obviamente, a nossa vida não seria a mesma sem a Indústria Extrativa!
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PRÓXIMOS EVENTOS
NACIONAIS

INTERNACIONAIS

BOLSA DE EMPREGO
ENGENHEIRA DE MINAS COM CONHECIMENTOS DE INGLÊS, ALEMÃO E AUTOCAD
ENVIAR CV PARA GERAL@ANIET.PT

ANIET MEMBRO DE
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