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Obrigatoriedades Legais:
Rastreabilidade - Identificação e Registo dos Explosivos
Por forma a, partir do dia 5 de Abril, dar cumprimento ao normativo legal que obriga à Identificação e Registo dos
Produtos Explosivos as empresas que operam com estes produtos deverão informar sobre o sistema a implementar
e solicitar o mais breve possível, ao Departamento de Armas e Explosivos da PSP a sua verificação.
A partir do dia 5/04, a PSP/DAE irá a cada empresa verificar e validar o sistema implementado a quem o solicitou.
Em caso de não cumprimento deste requisito legal, será suspendida a eficácia da licença.
Assim, caso ainda não tenham enviado ao Departamento de Armas e Explosivos da PSP, a comunicação com o sistema implementado e o pedido de verificação, deverão fazê-lo o mais breve possível.
No sentido de apoiar as empresas no cumprimento deste requisito legal, a ANIET divulgou nas suas sessões de
esclarecimento 2 soluções informáticas comercializadas pela Labelmarket, S.L. e Orica TT.
Estabeleceu ainda mais 2 parcerias disponibilizando:
- Serviço XPlosiv, uma plataforma internet on-line, na qual as empresas associadas da ANIET poderão efectuar as
operações inerentes à recepção, utilização e registo de dados dos produtos explosivos, garantindo a confidencialidade, inalterabilidade e armazenamento dos dados por 10 anos, dando assim cumprimento às respectivas exigências
legais.
Mais informações, esclarecimentos e preçário consultar “on-line” o site www.XPlosiv.pt
- IREX, uma nova solução para Identificação e Rastreabilidade de Explosivos, direccionada para empresas com consumos mais reduzidos e sem leitor.
Para mais informações, contactar:
225 323 516 | 917 607 741

No dia 12/03, a ANIET promoveu mais uma sessão de esclarecimento onde apresentou o Serviço XPlosiv, na FEUP, no
Porto.

Mapa Integrado de registo de Resíduos
Encontra-se a decorrer o período para submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), referente ao ano
de 2014.
Para o efeito, as organizações abrangidas por esta obrigação deverão utilizar a Plataforma SILIamb
https://siliamb.apambiente.pt/login.jsp
Mais informações em http://apoiomirr.apambiente.pt/
A data limite de cumprimento desta obrigação é 31 de Março de 2015.

Relatório Único referente a 2014
Decorre entre 16 de Março e 15 de Abril de 2015, o período para entrega do Relatório Único referente ao ano de
2014.
As categorias profissionais constam do CCT publicado no BTE n.º 46, 1.ª série de 15/12/2009 e deverão utilizar o código
do IRCT: 26026 – CCT Indústrias Extractivas.
O código do IRCT correspondente às indústrias mineiras é o 27814.
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Todos os documentos e manuais de apoio ao preenchimento do relatório podem também ser encontrados
em http://www.gee.min-economia.pt ou https://www.relatoriounico.pt.
Para qualquer esclarecimento, contactar: 21 792 13 80 ou, preferencialmente, através da plataforma de pedidos de
apoio (https://www.relatoriounico.pt/ru/support/reportIssue.seam).

Inquérito Único das Pedreiras
O preenchimento do Inquérito único de pedreiras de 2014, é integralmente feito por via “on-line” através do portal de
serviços da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde está disponibilizado um formulário único por estabelecimento.
Com esta alteração pretende-se simplificar todo o processo de envio e recepção dos inquéritos, salvaguardando essencialmente a confidencialidade dos dados submetidos.
O Inquérito Único ficará disponível no portal da DGEG e pode ser acedido através de uma área privada com recurso a
um login e password. A DGEG espera que a curto prazo possam também estar disponíveis nesta área os inquéritos de
anos anteriores (histórico), permitindo à empresa e aos técnicos responsáveis disporem de uma área para consulta e
impressão dos dados submetidos.
Ao abrigo do art. 51 do Decreto-Lei nº 270/2001 de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 340/2007
de 12 de Outubro este inquérito deverá ser obrigatoriamente preenchido e submetido até ao final de Abril de
2015, com os dados do ano anterior.

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)

O COMPETE 2020 abriu avisos para projetos
empresariais de Interesse Especial e de Interesse
Estratégico - Regime Contratual de Investimento
No dia 18 de Março, foram publicados dois concursos no Domínio da Competitividade e Internacionalização, no âmbito
do sistema de incentivos à Inovação Produtiva e do sistema de incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico.
Estes concursos destinam-se a Projetos de Regime Contratual, considerados de interesse estratégico, ou de interesse
especial para economia nacional pelo seu efeito estruturante no desenvolvimento e na internacionalização na economia.
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Revista “Chantiers du Maroc”
No seguimento da Missão Inversa, que decorreu entre 15 e 18 de Dezembro de 2014, na qual estiveram envolvidas 6
empresas associadas, e onde foi dado a conhecer o Granito Português e o Sector da Pedra Natural aos convidados marroquinos (arquitectos, engenheiros, empresários e opinion-makers) dá-se conhecimento de um artigo considerado interessante sobre a indústria do sector e a pedra portuguesa na revista de arquitetura “Chantier du Maroc” .
A tradução da notícia, na íntegra, encontra-se disponível em http://www.aniet.pt/fichuprelanexaniet/fx3522.pdf, para leitura e consulta, no entanto dá-se aqui conhecimento do testemunho do Presidente da Ordem dos Arquitectos de Casablanca, Mr. Sbai, realça a qualidade do granito português e o enquadramento do mesmo no mercado marroquino:

Sbai Karim
Arquitecto, Presidente da Ordem dos Arquitectos de Casablanca
«Analisei os preços e achei que o granito português pode posicionar-se muito bem»
«O granito português é de muito boa qualidade. Os profissionais que visitamos no Porto possuem uma vasta gama de
produtos que respondem a várias necessidades: mobiliário urbano, cubos, revestimentos diversos. Quanto ao lado estético, há para todos os gostos. As pedreiras fazem trabalho à medida com uma precisão extraordinária, graças à ferramenta numérica. Analisei os preços e achei que o granito português pode posicionar-se muito bem com uma vantagem
certa sobre os produtos oriundos da China, visto a proximidade por exemplo! Em Marrocos existem muitos maus acabamentos e produtos não adaptados com utilizações intensivas; basta olharmos à nossa volta para nos apercebermos da
deterioração dos espaços pedonais.»

Legislação
Jornal Oficial da União Europeia C54/80, de 13 de Fevereiro
Comunicação da comissão no âmbito da aplicação do Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de
construção.
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Títulos e Referências das Normas Harmonizadas (Marcação CE em produtos da
construção)
Referência

Título da Norma

EN 12326-1:2004

Ardósias e produtos em pedra
para coberturas descontínuas e
revestimento exterior de paredes – Parte 1:Especificação para
ardósias e ardósias carbonatadas

EN 771-6:2011

EN 771-6:2005

Especificações para unidades
de alvernaria – Parte 6: Unidades de alvernaria de pedra
natural

Obrigatória
Data de
entrada em
aplicação:
13.2.2015
Fim do período
de coexistência:
13.02.2016

Referência

Título da Norma

EN 13108-3:2006

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
3: Misturas betuminosas
moles

EN
13108-3:2006/
AC:2008
EN 13108-4:2006

1.2.2013

EN 1341:2012

1.9.2013

EN 13108-5:2006

EN 1342:2012

Cubos e paralelepípedos de
pedra natural para pavimentos
exteriores – Requisitos e métodos de ensaio

1.9.2013

EN
13108-5:2006/
AC:2008

EN 1343:2012

Guias de pedra natural para
pavimentos exteriores – Requisitos e métodos de ensaio

1.9.2013

Pedra natural – Placas para
revestimento de paredes –
requisitos

1.7.2006

EN 13108-7:2006

1.9.2006

EN
13108-7:2006/
AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 12057:2004

EN 12058:2004

Pedra natural – Ladrilhos
modulares - requisitos
Pedra natural – Placas para
pavimentos e degraus - requisitos

1.9.2006

EN 13139:2002

Agregados para betão

EN 13043:2002

Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos
e outras áreas de circulação

1.6.2004

Agregados leves – Parte 1:
Agregados leves para betão,
argamassas e caldas de injeção

1.6.2004

EN 13055-1:2002

1.1.2010

EN 13055-2:2004

EN 13108-1:2006

Agregados leves – Parte 2:
Agregados leves para misturas
betuminosas e tratamentos
superficiais e para aplicações
em camadas de materiais não
ligados ou ligados
Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte 1:
Misturas betuminosas densas

EN 13108-1:2006/
AC:2008
EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/
AC:2008

1.6.2006

EN 13383-1:2002
1.1.2010

EN 13055-1:2002/
AC:2004

1.5.2006
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1.1.2009
1.3.2008

1.3.2008

1.1.2009
Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
6: Mastique betuminoso

1.3.2008

1.1.2009
Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
7: Betão betuminoso drenante

1.3.2008

1.1.2009

Agregados para argamassa

1.6.2004
1.1.2010

Agregados para materiais não
ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em
trabalhos de engenharia civil e
na construção rodoviária

Enrocamentos
Especificações

–

Parte

1:

EN
13383-1:2002/
AC:2004
EN 13450:2002

1.1.2010

1.6.2004
1.1.2010

Agregados para balastros de
vias férreas

1.6.2004
1.1.2007

EN 13450:2002/AC:
2004

1.3.2008

Jornal Oficial da União Europeia
1.1.2009

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte 2:
Misturas betuminosas para
camadas muito delgadas

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
5: Mastiques betuminosos
pétreos

EN
13139:2002/
AC:2004
EN
13242:2002+A1:2007

1.3.2008

1.1.2009

EN
13108-6:2006/
AC:2008

EN
12620:2002+A1:200
8

EN 13043:2002/
AC:2004

Misturas Betuminosas – Especificações de materiais – Parte
4: Misturas betuminosas
cilindradas a quente

EN
13108-4:2006/
AC:2008

Lajes de pedra natural para
pavimentos exteriores – Requisitos e métodos de ensaio

EN 1469:2004

Obrigatória
Data de entrada em aplicação:

1.3.2008

1.1.2009

Atualização do Jornal Oficial da União Europeia relativa à Marcação CE dos Produtos da Construção Civil, de 13 de Fevereiro de 2015, em:
http: //e ur - lex . eur o pa. e u/l ega l- c on ten t/PT /T XT /?
uri=uriserv:OJ.C_.2015.054.01.0080.01.POR
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Feiras:
• Nacionais:

Mais informações em: www.concreta.exponor.pt

A ExpoSalão – Centro de Exposições promove de 22 a 25 de
Abril de 2015 a 2ª edição da STONE – Exposição de Pedra
Natural de Portugal.
Esta feira tem como objectivo promover e divulgar a rocha ornamental portuguesa junto dos mercados externos, valorizando-os
com vista ao aumento das exportações nacionais.
Mais informações em: www.exposalao.pt

Mais informações em: www.tektonica.fil.pt

•Internacionais:
Decorre de 4 a 7 de Maio de
2015 a FORTALEZA - Brazil
Stone Fair, no Centro de
Eventos do Ceará, Brasil.
A ANIET foi contactada pela
organização da feira que se
propôs apoiar a participação
portuguesa neste certame que
tem como objectivo incentivar
as relações bilaterais e o
desenvolvimento
das
atividades
económicas
extracção e transformação dos mármores e granitos da região,
contribuindo para a geração de emprego e riqueza.
Mais informações contactar a ANIET.

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
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