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Nº 175 FEVEREIRO 2022 

  

 

 TISE 2022 

 ANIET PROMOVE SETOR DA PEDRA NATURAL NO DUBAI  

 FORMAÇÃO EM CNC 

 GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

 

NESTA EDIÇÃO: 
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A ANIET participou mais uma vez na feira TiSE – The 

Internacional Surface Event, em Las Vegas, EUA, de 1 a 

3 de fevereiro.  

Na comitiva portuguesa estiveram presentes as empre-

sas PARDAIS GRANITES, HORUS SOFTWARE, MVC Por-

tuguese Limestones e a AIRELIMESTONES. 

A participação portuguesa provou, uma vez mais, que a 

credibilidade das nossas empresas e a excelência dos 

nossos produtos conquistam o mundo.   

ANIET na TISE 2022 – Las Vegas 
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ANIET PROMOVE SETOR DA PEDRA NATURAL NO DUBAI  

FORMAÇÃO EM CNC 

Terá início no próximo dia 19 de Março uma ação de Formação em CNC, promovida pela ANIET e destinada a             

empresas associadas do Sector do Granito de Alpendorada, Várzea e Torrão, no concelho do Marco de Canaveses.  

A ação, composta pelas componentes teórica e prática, tem como objetivo habilitar os formandos a reconhecer os 

principais componentes e o modo de funcionamento da Maquinagem Assistida por Computador (CAM), bem como 

a executar operações em máquinas CNC.  
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RECRUTAMENTO DE CIDADÃOS INDIANOS PARA TRABALHAR                  

EM PORTUGAL 

Foi publicado, no Diário da República, o Aviso nº 6/2022, que determina a entrada em vigor de um Acordo entre 

Portugal e a Índia, desde 27-01-2022, sobre o recrutamento de cidadãos indianos para Trabalho em Portugal. 

O Acordo visa estabelecer os procedimentos para a admissão de cidadãos indianos para o desempenho de uma 

atividade profissional sob contrato de trabalho em Portugal. 

O Acordo é particularmente interessante para todas as entidades empregadoras portuguesas que pretendam con-

tratar trabalhadores indianos para as suas empresas mediante a celebração de um contrato de trabalho e pode as-

sumir um especial relevo no contexto atual de escassez de mão-de-obra. 

A entidade pública competente para implementar o Acordo no que diz respeito à seleção e ao recrutamento de 

trabalhadores indianos é o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

No dia 24 de março celebra-se o Dia Mundial da Tuberculose, que em 2022 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

comemora sob o tema “Invest to End TB'. Save Lives” (Investir para Acabar com a Tuberculose. Salvar Vidas), para 

transmitir a necessidade urgente de investir recursos para acelerar a luta contra a tuberculose.  

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) através da Unidade Local de Penafiel, no desempenho da sua 

missão de promoção da melhoria das condições de trabalho, irá associar-se às iniciativas de celebração deste dia, 

pretendendo realizar, em parceria com outras entidades um Webinar, via plataforma TEAMS, sobre o tema Preven-

ção de doenças nos locais de trabalho: Da Silicose à Tuberculose, com o objetivo de sensibilizar e informar trabalha-

dores, empregadores e seus representantes, sobre quais os setores de atividade que apresentam maior risco e 

quais as medidas de prevenção a adotar.  

Para além da especial relevância da tuberculose no âmbito saúde pública, a pertinência do tema tem também ple-

no acolhimento no que concerne à segurança e saúde no trabalho, pelo que o retrato do tecido empresarial onde 

existe maior probabilidade de exposição à sílica bem como o futuro tecnológico e inovador da indústria extrativa e 

transformadora, que serão abordados neste webinar, podem contribuir para reduzir a exposição ocupacional à síli-

ca e os seus efeitos.  

Neste âmbito e considerando a importância e relevância do tema para o Setor que a ANIET representa, convidamos 

a assistir ao WEBINAR WORLD DAY , o qual conta com uma intervenção da ANIET sob o tema: “ O futuro                

tecnológico da indústria extrativa e transformadora no combate à exposição ocupacional à sílica”. 

Este Webinar decorrerá via plataforma TEAMS, entre as 10:00h e as 12:30h, de acordo com o Programa. 

WEBINAR WORLD DAY 2022 - DIA MUNDIAL TUBERCULOSE  
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A participação no evento é gratuita, mas sujeita a inscrição até ao dia 23 de março em: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx 

id=QBT1YBMAVEWxhbVb17hgeXUPIOJSvgxNgbW5XHIeFgBUMjVFVDdIWlFKVDE1TlhYNEpLUllRWFZHTCQlQCN0P

Wcu  

Posteriormente será remetido o link de acesso. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QBT1YBMAVEWxhbVb17hgeXUPIOJSvgxNgbW5XHIeFgBUMjVFVDdIWlFKVDE1TlhYNEpLUllRWFZHTCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QBT1YBMAVEWxhbVb17hgeXUPIOJSvgxNgbW5XHIeFgBUMjVFVDdIWlFKVDE1TlhYNEpLUllRWFZHTCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QBT1YBMAVEWxhbVb17hgeXUPIOJSvgxNgbW5XHIeFgBUMjVFVDdIWlFKVDE1TlhYNEpLUllRWFZHTCQlQCN0PWcu
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A dinâmica da construção civil nos Estados Unidos da América (EUA) tem levado o país a aumentar as suas                     

importações de materiais de construção. 

Para apoiar as empresas portuguesas a expandir-se para este mercado, a Academia AICEP realiza no dia 28 de     

março às 15H00 o webinar Em Foco EUA: Materiais de Construção, dedicado às empresas do setor da construção, 

em especial de pavimentos e revestimentos, que pretendam conhecer melhor as características do setor e as    

oportunidades nos Estados Unidos. 

A sessão conta com a participação do delegado da AICEP em Nova Iorque e de diversos especialistas americanos no 

setor da construção, desde proprietários de empresas de construção na região metropolitana de Nova Iorque a   

importadores de materiais de construção para o mercado. 

Mais informações, programa e inscrições no seguinte link   

 

 

EM FOCO EUA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

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) 

QUOTIZAÇÃO DEDUTÍVEL PARA EFEITOS IRC  

FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA A DESCARBONIZAÇÃO NA                 

INDÚSTRIA  

Estão abertas as candidaturas de “Apoio à Descarbonização da Indústria”, no âmbito da Dimensão da Transição  

Climática do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).  

De acordo com o aviso de janeiro passado, será disponibilizado um apoio global de 705 milhões de euros e as           

empresas destinatárias são as empresas de qualquer dimensão ou forma jurídica, do setor industrial.  

As empresas interessadas poderão formalizar a sua candidatura até 29 de abril de 2022. 

Mais informações contactar a ANIET. 

https://www.portugalexporta.pt/agenda/em-foco-eua-materiais-construcao-2022?utm_source=gestor&utm_medium=email&utm_campaign=em-foco-eua-materiais-construcao-2022&utm_content=convite
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RECURSOS GEOLÓGICOS DOS ELEMENTOS  

Publicita-se o livro RECURSOS GEOLÓGICOS DOS ELEMENTOS, cujo autor é o Prof. António 

Moura, docente há 26 anos, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e autor de 

outros livros.  

Nos últimos 30 anos, tem-se dedicado ao estudo dos Recursos Minerais, com especial     

enfase na metalogenia de jazigos de cobre, zinco, estanho, volfrâmio, molibdénio, chumbo,   

prata, ouro, titânio e tântalo.  

A ANIET apoia esta edição que compreende 60 capítulos sobre os elementos químicos.  

No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade e tendo como preocupação principal a satisfação dos seus              

associados, a ANIET encontra-se a auscultar os seus associados sobre a sua satisfação, relativamente aos serviços 

prestados no decorrer do ano de 2021.  

Nesse sentido, caso seja associado, poderá preencher o inquérito em: 

https://docs.google.com/forms/d/11MCtbg11RIjUbpn8r95fI7Zuf7RLOzfYam0_6gDGZ68/edit?usp=sharing 

A ANIET agradece a quem já o fez. 

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS ASSOCIADOS 

Dada a recente alteração do Regime Geral de Gestão de 

Resíduos, a presente Ação de Capacitação organizada 

pela APA e a AICCOPN visa apoiar na aplicação da nova 

regulamentação e promover uma  gestão dos resíduos 

da construção mais circular. Na ação serão abordados os 

principais aspetos para o cumprimento do quadro legal, 

as alterações relevantes face ao regime anterior, os con-

ceitos aplicáveis e ainda as obrigações de reporte. No final irá ocorrer um período de debate e de perguntas e res-

postas com participação da audiência. 

A participação é gratuita, mas a inscrição obrigatória em   https://bit.ly/3ikpd6I. 

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO "GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO : O QUE MUDOU? O QUE É NOVO?"                                           

25 DE MARÇO NO PORTO  

https://docs.google.com/forms/d/11MCtbg11RIjUbpn8r95fI7Zuf7RLOzfYam0_6gDGZ68/edit?usp=sharing
https://bit.ly/3ikpd6I
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ESPAÇO ASSOCIADO ADERENTE  

O computador portátil transporta consigo uma grande diversidade de metais! 

Concebido para facilitar as rotinas diárias, o computador portátil é um precioso auxiliar da nossa 

vida profissional e pessoal. 

Este pequeno aparelho tem na sua composição uma extensa série de metais: alumínio, antimó-

nio, arsénio, bário, berílio, cádmio, chumbo, cobalto, cobre, crómio, ferro, gálio, manganês, mer-

cúrio, ouro, paládio, platina, prata, selénio,   zinco… 

 

              As Minas e os Metais promovem o desenvolvimento tecnológico! 

  Sim à Mina, Sim à Tecnologia! 

Obviamente, a nossa vida não seria a mesma  sem a Indústria Extrativa! 

 

SABIA QUE…? 
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SEDE : 

R. JÚLIO DINIS, 931 1º ESQ. 4050-327 PORTO 

TEL. 226 096 699  | FAX. 226 095 206 

geral@aniet.pt 

DELEGAÇÃO :  

AV. MANUEL DA MAIA, 44  4º DIR.  1000-203 LISBOA 

TEL. 218 499 225 

delegacaolisboa@aniet.pt 

SIGA-NOS NO FACEBOOK 

PRÓXIMOS EVENTOS 

ANIET MEMBRO DE 

INTERNACIONAIS 

NACIONAIS  


