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 PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA | PARTICIPAÇÃO DA ANIET     

 NA CONSULTA PÚBLICA 

A ANIET emitiu a sua pronúncia ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que esteve em consulta pública de 16 

de fevereiro a 1 de março.  Este Plano de aplicação nacional e com um período de execução até 2026, beneficia de 

um envelope financeiro total de 16 643 milhões de euros (M€), composto por 13 944 M€ em subvenções e por 2 

699 M€ em empréstimos, com o investimento centrado em três grandes áreas temáticas: resiliência, transição 

climática e transição digital. 

Na opinião da ANIET, a estruturação do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) nas dimensões, componen-

tes e dotações afigura-se inadequada aos atuais desafios das empresas do Sector, antevendo a ANIET, como insufi-

ciente a alocação de verbas a fundo perdido para financiamento de investimentos que beneficiam de forma mais 

direta as empresas privadas que são o motor da economia e das exportações nacionais. Deverão ser criados incen-

tivos à empregabilidade, às exportações, à digitalização e automatização de processos e produtos, estímulos à 

transição para uma economia de baixo carbono, incentivos fiscais como medidas para atrair investimento específi-

co, adequação das propostas legislativas à realidade do potencial mineiro do País, do respetivo tecido empresarial 

e à atratividade de investimento, através da desburocratização e simplificação dos processos administrativos crian-

do, por exemplo, um sistema SIMPLEX. 

Este plano prevê uma “Fileira Integrada de Lítio e Fabrico de Baterias”, o que revela o reconhecimento da impor-

tância do Sector dos Recursos Minerais e com a qual a ANIET se congratula mas que considera, contudo, manifes-

tamente insuficiente.  

Portugal tem um enorme potencial em Recursos Geológicos (desde os Minerais às Rochas Ornamentais e Industri-

ais) e a indústria extrativa está na base da economia e de todas as atividades humanas. O nosso Setor tem uma 

grande implantação nas regiões do interior, e o efeito do seu declínio poderá ter consequências severas acrescidas 

para estes territórios justamente considerados desfavorecidos, uma vez que, para além dos postos de trabalho 

diretos, também os postos de trabalho indiretos, em número muito significativo, que dependem desta atividade 

industrial para se manterem serão igualmente afetados de modo muito severo. A falta de grandes investimentos 

para o interior é uma lacuna deste Plano que contribuirá para acentuar as assimetrias regionais. Vem-se já assistin-

do ao lançamento de planos ambiciosos de recuperação económica, com linhas de sustentabilidade ambiental e 

social, assentes na Green Economy, alavancando a descarbonização em vários sectores económicos. No entanto, a 

pandemia do COVID-19 veio expor o quão frágil e dependentes estão a Europa e o território nacional relativamen-

te a matérias-primas e produtos, revelando também quão sensível é o tecido económico nacional a influências ex-

ternas e imponderáveis. Logo, estes objetivos – tão essenciais ao desenvolvimento do país e à recuperação da crise 

económica - não podem, de forma alguma, ser desatendidos no atual PRR. 

Em conclusão, os fundos europeus são muito importantes, nomeadamente para apoiar os investimentos que en-

volvem a promoção da redução da intensidade carbónica da economia e da indústria em particular, designada-

mente através da incorporação de processos e tecnologias de baixo carbono e do desenvolvimento de soluções 

inovadoras, pelo que a ANIET defende que as políticas públicas devem colocar as empresas no centro da recupe-

ração da economia. 

Este é momento de o país apostar numa estratégia vincada para aumentar a produtividade, a competitividade e a 

resiliência do tecido empresarial, que atravessa um momento muito difícil. 
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FEIRAS INTERNACIONAIS  
No atual contexto de pandemia, provocado pelo vírus SARS-Cov-2, as atividades previstas para alguns mercados, 

têm vindo a sofrer constantes atualizações. Assim, e no seguimento do calendário de eventos publicado no anterior 

Boletim Informativo, partilhamos a mais recente atualização ao Plano de Ações de Internacionalização da ANIET 

para 2021, apoiadas pelo COMPETE 2020.  

 

A ANIET prevê promover ainda a Conferência Internacional da Pedra Natural 2021, em formato virtual. 

Contudo, todas estas alterações carecem ainda de aprovação pela Entidade Gestora.  

  
FEIRAS INTERNACIONAIS  
Confirmadas para 2021 

  

  
DATA E LOCAL 

  
Xiamen 2021 

  

  
18 a 21 maio 

Xiamen, China 
  

  
TISE 2021 

  
  

  
16 a 18 junho 

Las Vegas, EUA 
  

  

Marmomac 2021 
  

  

29 setembro a 02 de outubro 
Verona, Itália 

  

  

FEIRAS INTERNACIONAIS  
canceladas/adiadas  

  

  

DATA 
  

OBSERVAÇÃO 

  

FinnBuild 2021 
  

  

Adiado para 

4 a 6 de outubro de 2022 
  

  

Pedido de reprogramação para evento virtual  

  

Stone+tec 2021 

  

  

Cancelada em 2021, não        
havendo ainda nova data 

  

Pedido de reprogramação para evento virtual  
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PME LÍDER 2020 

JRG GRANITOS 

O estatuto PME Líder foi lançado pelo IAPMEI em 2008, no âmbito do Programa FINCRESCE, com o 

objetivo de distinguir empresas com perfis de desempenho superiores, conferindo-lhes notoriedade e 

criando-lhes condições otimizadas de financiamento para desenvolverem as suas estratégias de crescimento e de 

reforço da sua base competitiva. 

O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, divulgou no dia 24 de fevereiro, a lista de PME’s nacionais 

às quais foi atribuído o estatuto PME Líder em 2020.  

De entre as empresas reconhecidas, a ANIET destaca e felicita as empresas suas Associadas distinguidas com este 

símbolo de mérito: 

PEDREIRAS SACRAMENTO, SA 
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A ACT Autoridade para as Condições do Trabalho organi-

zou nos dias 18 e 19 de fevereiro um WEBINAR no âmbi-

to da cooperação Portugal/ Suécia com o patrocínio do 

projeto europeu Eurodétachement. 

A convite da ACT, a ANIET participou com uma apresen-

tação neste WEBINAR, no painel dedicado aos parceiros 

sociais – the social partners' view of the quarry sector, 

onde se debateu a perspetiva presente e futura, especi-

almente na política de seguranças sobre os riscos liga-

dos ao setor das pedreiras.  

Participou ainda a convite da ANIET, a sua associada 

BRITANTEROS, SA, com uma apresentação técnica sobre os riscos ligados ao Setor das pedreiras.  

Foram dois dias intensivos de aprendizagem e partilha de experiências entre países.  

WEBINAR ACT PORTUGAL / SUÉCIA  

A IMPORTÂNCIA DAS MATÉRIAS-PRIMAS DESTACADA PELA                    

PRESIDENTE DA CE, URSULA VON DER LEYEN 

Os Dias da Indústria da UE 2021 foram lançados oficialmente no dia 24 de fevereiro.     

 

O discurso de abertura, a Presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, lançou uma série de declações 

positivas de apoio ao Sector e destacou várias vezes a importância das matérias-primas, especialmente as matérias-

primas essenciais para um futuro europeu sustentável:                                                            

“As tecnologias verdes e digitais dependem atualmente de uma série de matérias-primas escassas. Importamos lítio 

para carros elétricos, platina para produzir hidrogénio limpo e silício metálico para painéis solares. 98% dos elemen-

tos de terras raras de que precisamos vêm de um único fornecedor: a China, e isso não é sustentável. Portanto, de-

vemos diversificar as cadeias de suprimentos e, ao mesmo tempo, devemos investir em tecnologias circulares que 

reutilizem recursos em vez de extraí-los constantemente.  Este é o objetivo do nosso Plano de Ação sobre Matérias-

Primas Críticas. É por isso que propusemos a criação de uma Aliança Europeia de Matérias-Primas. “       

 

Artigo na íntegra em:  

http://euromines.org/news/the-importance-of-raw-materials-highlighted-today-by-ec-president-ursula-von-der-

leyen 

http://euromines.org/news/the-importance-of-raw-materials-highlighted-today-by-ec-president-ursula-von-der-leyen
http://euromines.org/news/the-importance-of-raw-materials-highlighted-today-by-ec-president-ursula-von-der-leyen
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No âmbito do Plano de Ações de Internacionalização da ANIET para 2021 estava prevista a participação nas feiras 
internacionais STONE+TEC 2021 na Alemanha e FINBUILD 2021 na Finlândia, eventos que foram cancelados devi-
do à atual situação pandémica. 
 
Por esse motivo a ANIET encontra-se a reprogramar as ações de apoio à promoção internacional das empresas para 
o formato online, com recurso a plataformas digitais para a realização de encontros de negócios virtuais e a auscul-
tar as empresas sobre o interesse na realização e eventual participação nestes eventos. 
 
Desta forma, a ANIET pretende garantir a execução dos seus projectos potenciando o mérito e garantindo que a 
atividade seja realizada dentro do quadro de segurança sanitária que o contexto de saúde pública internacional 
reclama e exige. 
 
Caso pretenda participar, pf contacte a ANIET. 
 

 
O projeto Pedra E+2020 enquadra-se no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME - Projetos Conjun-
tos do Portugal 2020. 

PROJETO CONJUNTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO | PEDRA E+2020 

UEPG WEBINAR On                                                                                              

"Revisão do Regulamento de Produtos de Construção: Riscos e    

Oportunidades"  

Organização  UEPG - dia 16 de Março das 13:30 ás 14:30 (hora 
Portuguesa). 

Orador convidado : Fulvia Raffaelli  

Esta sessão é gratuita mas de registo obrigatório em: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/uepg-webinar-review-of-the-cpr-
risks-opportunities-tickets-143103354987?keep_tld=1    

4º INQUÉRITO DE ACOMPANHAMENTO DA ANIET AO IMPACTO DA 

PANDEMIA NAS EMPRESAS  

Dada a necessidade de acompanhar e monitorizar o impacto da pandemia causado pela COVID-19 na atividade das 

empresas, a ANIET enviou às suas associadas o 4.º inquérito de acompanhamento para obter informação sobre a 

atividade económica e as expetativas das empresas, neste momento de particular incerteza face à pandemia.  

Apelamos assim à participação de todos os nossos associados, pois só com a contribuição de todos será possível à 

ANIET construir um quadro fidedigno do nosso importante Sector e prestar um apoio mais eficaz.  

https://www.eventbrite.co.uk/e/uepg-webinar-review-of-the-cpr-risks-opportunities-tickets-143103354987?keep_tld=1
https://www.eventbrite.co.uk/e/uepg-webinar-review-of-the-cpr-risks-opportunities-tickets-143103354987?keep_tld=1
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FONTE: Jornal Público 

PLANO DE DESCONFINAMENTO 
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PALESTRA  “PETRÓLEO VS ÁGUA: CONFISSÕES DE UM EMISSOR DE 

CARBONO”  

DECLARAÇÃO PERÍODICA DE RENDIMENTOS MODELO 22 

 

O Despacho n.º 314/2021, Série II de 2021-01-11 aprova as alterações da declaração pe-

riódica de rendimentos Modelo 22, respetivos anexos e instruções de preenchimento.  

Já se encontra disponível no Portal das Finanças a nova DMIS (Declaração Mensal de Im-
posto do Selo). Esta declaração vem substituir a inclusão das operações sujeitas e não 
isentas a imposto do selo na Declaração de retenções na fonte e imposto do selo (vulgo 
Guia Multi-imposto), e que passa também a incluir a as operações isentas de imposto do selo. 
A DMIS é submetida pelos sujeitos passivos do imposto do selo, ou seja, pelas entidades obrigadas a liquidar im-
posto do selo do Estado (incluindo ainda operações isentas desse imposto do selo).  
 
Mais informações aqui 

DECLARAÇÃO MENSAL DE IMPOSTO DO SELO DISPONÍVEL NO PORTAL 

DA AT– AUTORIDADE TRIBUTÁRIA 

Pelo interesse no empenho contínuo na descarbonização, partilhamos um link da palestra proferida pelo australia-
no, Dr. Andrew Forrest AO, Chairman do Fortescue Metals Group no Boyer Lecture, subordinada ao tema 'Petróleo 
vs Água: Confissões de um Emissor de Carbono'. 

 

Assista ao vídeo aqui:  https://vimeo.com/506706241/7aa1589fca 

AVISOS - PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL 

Apoio direto ao investimento empresarial produtivo de micro e pequenas empresas; taxa de cofinanciamento míni-
ma de 30% e máxima de 60% a fundo perdido. Para mais informações, consulte aqui:  

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%
2BLCAAAAAAABAAzNDSyMAYA%2FBVUnQUAAAA%3D 

 

A ANIET ajuda-o a preparar a sua candidatura! Contacte-nos. 

http://mkt.cip.org.pt/go/45fb011e10b6b2f-f6fd89c9612791481c3b2374e925f870a0-e12e1N9Te9Sdedye1SY
https://oa.portaldasfinancas.gov.pt/dmimpselo/pages/submissao/submeterDeclaracao.jsf
https://vimeo.com/506706241/7aa1589fca
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDSyMAYA%2FBVUnQUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDSyMAYA%2FBVUnQUAAAA%3D
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Os metais e minerais são indissociáveis das viagens e missões espaciais! 
 
Os foguetões, satélites e veículos espaciais são construídos com ligas de alumínio e titânio, e reves-
dos a ouro.  
Dependem ainda de elementos do grupo das terras raras, berílio, cobre, cobalto, gálio, germânio, 
lítio, magnésio, rénio e tungsténio. 
 

Sem as Minas e os Minerais, não seria possível ao Homem chegar à Lua ou a 
Marte, alargando os horizontes do conhecimento e do progresso. 

 
Sim à Mina, Sim ao Progresso ! 

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

 

SABIA QUE…? 

 

ESPAÇO ASSOCIADO ADERENTE  



 

FEVEREIRO 2021 BOLETIM INFORMATIVO | 10 

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 

 

 

 

BOLSA DE EMPREGO 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO: 

Empresa do setor dos produtos explosivos, procura 

Engenheiro/a Júnior das áreas de Geotecnia ou Enge-

nharia de Minas para trabalhar em Moçambique  

 

Interessados contactar a ANIET. 

PRÓXIMOS EVENTOS                           

Jornadas Técnicas e Conferência Internacional  

Dado o atual contexto provocado pelo COVID e as con-

dições excecionais e de incerteza nos próximos meses, 

a ANIET adiou a próxima edição das Jornadas Técnicas 

e da Conferência Internacional para 2021, para data a 

comunicar oportunamente.   

Pelos mesmos motivos foram também adiados para 

2021:  

- a Bienal da Pedra, em Alpendorada, Marco de Cana-

veses, para 10,11 e 12 de Setembro 

 

 

 

 

 

- o Encontro Nacional do Colégio de Engenharia Geoló-

gica e Minas, para data a comunicar oportunamente  

 

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

A edição presencial da feira The International Surface 

Event (TISE), devido á atual pandemia e os riscos asso-

ciados, foi adiada para os dias 16 a 18 de junho de 

2021.  

Para mais informações contactar a ANIET. 

De 29 Setembro a 2 de Outubro a ANIET estará mais 

uma vez a promover e acompanhar a participação de 

empresas Portuguesas na Feira MARMO+MAC. 

A MARMO+MAC é o evento internacional de referência 

do setor da pedra natural, sendo a mostra na qual é 

possível admirar o melhor da tradição e da inovação 

produtiva a nível mundial, as obras realizadas e a rique-

za da pedra natural, bem como as potencialidades ex-

pressivas do uso deste material de excelência na arqui-

tetura e no design.  

Para mais informações contactar a ANIET. 


