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Audiência na Secretaria de Estado da Indústria
A ANIET reuniu no dia 18 de Fevereiro, na Secretaria de Estado da Indústria, onde expôs algumas preocupações empresariais e onde apresentou contributos relativamente a aspectos considerados relevantes para o Sector que representa.
Encontra-se agendada para o dia 8 de Março, nova reunião, agora com o Secretário de Estado da Energia, Dr.
Jorge Seguro Sanches.

Obrigatoriedades Legais a Decorrer e com Prazos:


Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR)

Encontra-se a decorrer o período para submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), referente ao ano
de 2015.
Para o efeito, as organizações abrangidas por esta obrigação deverão utilizar a Plataforma SILIamb
https://siliamb.apambiente.pt/login.jsp
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 data limite de cumprimento desta obrigação é 31 de Março de 2016.
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.

Parceria com Banco Popular
No âmbito de uma parceria com o Banco Popular divulgam-se alguns produtos visando condições vantajosas para os
associados, nomeadamente em:
Leasing:
Destinatários: Micro e Pequenas empresas
Finalidade: Aquisição de viaturas
Spread: a partir de 2,25%+ Euribor
média a 12 meses
Comissão única: 100 euros
Produtos Obrigatórios: seguro Popular
Auto

Mútuo:

Destinatários: Micro e Pequenas empresas
Finalidade: Reforço de fundo de maneio,
adquirir novos equipamentos (que não
enquadráveis em Leasing), renovar as
suas instalações ou equipar o seu negócio.
Taxa Fixa : 3,75%
Nota: fazemos leasing também para Comissão de abertura: 300 euros
equipamentos e imóveis quer a empresas Comissão de organização de dossier:
150 euros
quer a particulares.
Comissão de estudo: 75 euros
Produtos Obrigatórios: seguros de acidentes pessoais ou vida.

Conta corrente caucionada:
Destinatários: Micro e Pequenas empresas
Finalidade: pagamento a fornecedores
nacionais, estrangeiros, antecipação de
encomendas e pagamento de ordenados.
Taxa Fixa : 3,75%
Comissões: 50% de preçário

As condições referidas estão condicionadas a analise de risco, sujeitas a ajuste de preço e a análise superior casuística.
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Novos Associados
Em reunião de Direcção foram admitidas as seguintes empresas, com o estatuto de associado efectivo e a quem
damos as boas-vindas.
- Arocal – Extracção Transformação Pedra Calcário,
Lda

- Flavigranitos, Lda

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)

Legislação:
Resolução da Assembleia da República n.º 35/2016 - Diário da República n.º 35/2016, Série I de 2016-02-19
Cessação da vigência do Decreto-Lei n.º 165/2015, de 17 de agosto, que procede à regulamentação da Lei dos Baldios, aprovada pela Lei n.º 68/93, de 4 de setembro.
A Assembleia da República resolveu cessar a nova regulamentação da Lei dos Baldios, que entrou em vigor a 16 de Outubro de
2015.
A resolução que cessa essa regulamentação foi publicado em Diário da República no dia 19 de Fevereiro de 2016.
Assim, por força do regime previsto na Constituição, o Decreto- lei do Ministério da Agricultura e do Mar cessou a sua vigência a
partir de 19 de Fevereiro de 2016.
A cessação de vigência da nova regulamentação da Lei dos Baldios tinha sido pedida à Assembleia da República pelo Partido
Comunista e pelo Bloco de Esquerda.
O BE pediu a apreciação por entender que a nova regulamentação equipara os valores dos apoios ao investimento ou melhoramentos realizados pelo Estado a montantes indevidamente recebidos, para efeitos de recuperação nos termos legais.
O PCP criticou a possibilidade de o Estado reter os rendimentos dos baldios, não os entregando aos conselhos directivos, e a obrigação prevista para os conselhos directivos de indemnizar o Estado por benfeitorias que este realize no decorrer de um processo
de gestão conjunta.
Assim, actualmente a regulamentação dos baldios é feita pela Lei n.º 89/97, de 30 de Julho, que veio a ser alterada pela Lei n.º
72/2014, de 2 de Setembro e rectificada pela Rectificação n.º 46/2014, de 29 de Outubro .
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Prémios Europeus de Promoção
Empresarial 2016

Candidatura até 4 de Abril
Para obter mais informações sobre o concurso, contacte:

IAPMEI (Coordenador Nacional para os EEPA):
Pessoa de contacto: Helena Moura
Tel.: + 351 21 383 61 60 / 62 28
E-mail: premioseuropeus@iapmei.pt

Indústria do Futuro
Um Encontro da inovação com a indústria Tradicional

Mais informação:
Local: IET - Instituto Empresarial do Tâmega (Amarante)
Website - http://industriadofuturo.pt/
Facebook - https://www.facebook.com/industriadofuturo/

Bolsa de Emprego:

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

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.

5 I Boletim Informativo

Fevereiro de 2016

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
Fevereiro de 2016

