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Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR)
Decorre, de 1 de Janeiro a 31 de Março de 2016, o período para submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), referente ao ano de 2015.
Todas as empresas que empreguem 10 ou mais trabalhadores ou que produzam resíduos
perigosos (óleos usados, filtros de óleo, baterias, entre outros) estão obrigadas a efectuar o preenchimento dos
mapas de registo de resíduos (MIRR) na plataforma SILIAMB.
Nesse sentido, e como apoio ao preenchimento MIRR, informamos que:
“O Representante da organização acede com o NIF de pessoa singular para renovar anualmente os Responsáveis
de estabelecimentos (no painel de entrada escolhe a opção indicada na alínea b), referente a assuntos relacionados
com a Organização)
O Responsável de estabelecimento acede com o seu NIF de pessoa singular:

Para aceitar a nomeação de Responsável escolhe alínea a) do painel de entrada (referente ao seu NIF pessoal);
Escolhe a opção b) para confirmar o Enquadramento MIRR do estabelecimento, verificar os Pagamentos (para
garantir que o estabelecimento tem o Registo em dia), preencher e submeter o Formulário MIRR.
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Consulte os documentos de apoio ao preenchimento do MIRR:
Manual de preenchimento do MIRR: Manual_SILiAmb-MIRR_v4 3_20151223.pdf
Perguntas mais frequentes: FAQ_V.4_30-12-2015.pdf
A Agência Portuguesa do Ambiente mantém-se ao dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, através da
linha 707 201 190 (9:30-13:00 e 14:00-16:30).”

Como vem sendo hábito, a ANIET disponibiliza aos associados os seus serviços para apoio no seu preenchimento,
pelo que, para o efeito deverão enviar para a ANIET toda a informação até ao dia 11 de Março de 2016.

Actualização do Salário Mínimo Nacional para 530€
Foi publicado em Diário da República, o Decreto-Lei n.º 254-A/2015, que atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida (salário mínimo nacional) para 530 €, a partir de 1 de Janeiro de 2016.
Os Associados da ANIET devem proceder a actualização dos valores salariais referentes às categorias profissionais às
quais é atribuído o salário mínimo nacional ou proporcionais.
Mais informações contactar a ANIET.

Feriado de Carnaval
Em conformidade com o disposto no Código do Trabalho e na Cláusula 10ª, nº. 4 do Contrato Colectivo de Trabalho
celebrado entre a ANIET e a FEVICCOM, a terça-feira de Carnaval deverá ser considerada feriado e, como tal, observado
em todas as empresas filiadas na ANIET, com excepção daquelas que se rejam pelo CCT aplicável à exploração mineira.

Rastreabilidade - Identificação e Registo dos Explosivos
Alertam-se as empresas que chegou ao conhecimento da ANIET que a PSP - Policia de Segurança Pública/
Departamento de Armas e Explosivos não está a aceitar os registos em formato de papel. A ANIET recorda que tem
parcerias com empresas detentoras de sistemas informáticos no âmbito da Identificação e Rastreabilidade de Produtos
Explosivos, com vantagens para associados.
Para mais informações contactar a ANIET.

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)

FORMAÇÃO FINANCIADA?
Medida Cheque Formação !

Mais informações contactar a ANIET ou em: http://
www.aniet.pt/formacao
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Participações:


9ª Tertúlia da Confraria do Granito

A ANIET esteve representada na 9.ª Tertúlia da Confraria do Granito, que se realizou no dia 4 de Dezembro, em Avessadas. A Tertúlia teve como tema "Motivação das pessoas nas Organizações" e o orador foi o Prof. Dr. Jorge Sequeira.
Uma vez que a Rastreabilidade de Explosivos se mantém um assunto de grande relevância para o Sector, a ANIET foi
convidada a fazer um ponto de situação sobre o mesmo.



Centenário da Concessão da MINA DA URGEIRIÇA

A EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, a
Câmara Municipal de Nelas, a Junta de Freguesia
de Canas de Senhorim, a Casa do Pessoal da
Urgeiriça e a Associação dos Ex-Trabalhadores
das Minas de Urânio (ATMU) celebraram, no dia 5
de Dezembro, o 100.º aniversário da atribuição da
concessão da Mina da Urgeiriça, em Nelas, no
qual a ANIET marcou presença.
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Eng.º Ricardo Amaral Pinto


Eng.º Carlos Caxaria

ANIET promove Indústria Extractiva e Transformadora nas Escolas

No passado dia 16 de Dezembro, no Colégio Nossa Sra da Conceição, em Guimarães e inserida na semana da ciência, a
Directora Executiva da ANIET, Eng.ª Francelina Pinto, fez uma apresentação dedicada ao tema " Minerais e Rochas"
demonstrando aos alunos que os Recursos Minerais são imprescindíveis à manutenção da qualidade de vida do quotidiano.

Bolsa de Emprego:

Espaço associado Aderente

Disponibiliza-se para emprego:

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.
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SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA ASSOCIADOS

Feiras:

- Área Técnica

 Nacionais:

Elaboração de Planos de Pedreira
Elaboração e actualização de Planos de Lavra
Planos Ambientais e de Recuperação Paisagística
Estudos de Impacte Ambiental

Mais informações em: www.tektonica.fil.pt

Licenciamento de Unidades Industriais
Licenciamento de Operação de Gestão de Resíduos
(Recolha e Valorização de RCD’s)

 Internacionais:

Marcação CE
Auditorias
Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade

Mais informações em: www.tisewest.com

Implementação de Sistemas de Gestão IntegradosQualidade, Ambiente e Segurança
Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho
Apoio a candidaturas a fundos comunitários
Apoio à Internacionalização

- Área Jurídico-Legal
Apoio aos associados em matéria laboral e em todos os
aspectos relacionados com a legislação aplicável ao Sector.

Mais informações em: http://www.tektonica.fil.pt/wp-content/
uploads/2016/01/index_.html

Informação permanente e actualizada sobre legislação
relacionada com o Sector através de circulares, boletins
informativos e da Internet.

- Área Formação
A ANIET é uma entidade acreditada pela Direcção Geral do Empre-

VISITE-NOS em

www.aniet.pt

go e das Relações de Trabalho (DGERT) e realiza acções de formação em diversas áreas relacionadas directamente com o sector em
que se insere.

- Protocolos
A ANIET possui Protocolos de Colaboração entre os quais se destacam os celebrados com laboratórios de ensaios de materiais com
o objectivo dos sócios usufruírem de descontos na realização de
ensaios, nomeadamente os relativos a marcação CE.

- Certificação da ANIET
A ANIET é entidade certificada no âmbito: Apoio aos Associados
nos Domínios da Informação Geral, Esclarecimentos na Área Jurí-

ou

facebook ANIET

dica, na Implementação e Manutenção da Marcação CE na Indústria Extractiva e Transformadora.

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
Dezembro de 2015

