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AUDÊNCIAS COM SUA EXA O SR. SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE ENERGIA, O SR. DIRECTOR GERAL DA 

DGEG E O SR. DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

ARMAS E EXPLOSIVOS DA PSP 

No seguimento das audiências com Sua Exa o Sr. Secretário de Estado da Energia, o Sr. Director Geral 
da DGEG, e o Sr. Director do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, a ANIET emitiu um comuni-
cado onde realiza um balanço dos resultados já conseguidos. 
 

De entre os temas apresentados e que mereceram acolhimento nas várias reuniões, destacam-se:  
 
1.  Morosidade na emissão de licenças de utilização de explosivos e corte na quantidade atribuída -
Aceite a proposta da ANIET 
 

2. RERAE/Declaração de reconhecimento de Interesse Público Municipal – Aceite a proposta da ANIET 
  

3. Morosidade na emissão de licenças e na assinatura de contratos de prospecção e pesquisa – Acolhida 
exposição da ANIET 
   

4. Desmaterialização do papel nos serviços da DGEG – Aceite a proposta da ANIET 
 

5.  Utilização de resíduos inertes em operações de enchimento de vazios de escavação - Acolhida expo-
sição da ANIET 
     

6. Elevados custos energéticos de produção (energia elétrica e combustíveis) - Acolhida exposição da 
ANIET 
  
Para uma informação mais detalha sobre cada um destes temas, consulte  o COMUNICADO da ANIET na 
integra em  http://www.aniet.pt/pt/noticias/alteracao-de-procedimentos-nos-servicos-da-dgeg-e-
do-departamento-de-armas-e-explosivos-da-psp/ 
 
A ANIET reforça a sua posição junto do sector, convicta que as alterações, por si propostas, irão permitir 
o cumprimento dos requisitos legais de uma forma mais célere e com significativa redução de custos 
para as empresas.  

O Departamento de Armas e Explosivos da PSP emitiu a CIRCULAR n.º 2/2018 cujo teor pretende regu-
lamentar procedimentos e harmonizar o fornecimento do cordão detonante nas autorizações de aquisi-
ção e emprego de produtos explosivos. 
 
Esta circular entra em vigor a partir de 10 de Março e determina que seja abatido ao saldo inicial autori-
zado, a matéria activa de todo o cordão detonante adquirido, após conversão em quilogramas. 
 
Pode visualizar a circular através : 
http://www.aniet.pt/fotos/editor2/untitled_folder/circular_n2_2018_cordao_detonante.pdf 

CIRCULAR n.º 2/2018 do DAE - DEPARTAMENTO DE 

ARMAS E EXPLOSIVOS DA PSP 
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O sector da Pedra Natural voltou a ser notícia, agora na edição n.º 103 de Fevereiro do suplemento do 

Jornal Público- "Portugal Inovador".  

Nesta nova reportagem pode aceder à informação das seguintes empresas associadas da ANIET. 
 

 

JORNAL PÚBLICO-PORTUGAL INOVADOR 

PRÉMIOS EUROPEUS DE PROMOÇÃO EMPRESARIAL 
Até dia 9 de Abril de 2018 encontra se a decorrer a décima segunda edição dos Prémios Euro-

peus de Promoção Empresarial (European Enterprise Promotion Awards - EEPA) no âmbito da 

parceria que o IAPMEI mantém com a Comissão Europeia.A fase nacional para submissão de 

candidaturas decorre até ao próximo dia 9 de abril e existem seis categorias a concurso: 

 

• Promoção do espírito de empreendedorismo 

• Investimento nas competências de empreendedorismo 

• Desenvolvimento do ambiente empresarial 

• Apoio à internacionalização das empresas 

• Apoiar o desenvolvimento de mercados ecológicos e a eficiência dos recursos 

• Empreendorismo responsável e inclusivo 
 
 

Toda informação e o Formulário de inscrição na página do IAPMEI https://ec.europa.eu/growth/smes/
support/enterprise-promotion-awards_pt 

O Projecto de Internacionalização da ANIET prevê, 

numa das suas actividades, uma ampla campanha 

de Promoção Internacional da imagem da Pedra 

Natural Portuguesa. 

Desta campanha, faz parte a publicação de várias 
reportagens, em meios de comunicação interna-
cional especializados de grande audiência e 
impacto junto de prescritores, opinion-makers e 
profissionais dos mercados alvo e outros.  

Assim, a edição de Dezembro da revista DETAIL 
incluiu uma reportagem intitulada Porto: a city 
carved in granite, onde constam vários projectos 
em que colaboram empresas associadas e que 
demonstram a sintonia da pedra natural com a 
cidade e a cultura portuguesa.  
 
O Porto é um modelo da fusão perfeita entre a 
tradição e a inovação. 

Mais Informações em http://www.aniet.pt/pt/noticias/jornal-publico-portugal-inovador-2/ 
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RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA    

REPÚBLICA N.º 54/2018 
Em 21 de dezembro de 2017, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, a Assembleia da Repú-

blica recomenda ao Governo a valorização da calçada portuguesa e da profissão de Calceteiro. 

Consulte o diploma em : 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114771729/details/maximized?dreId=114771727 

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) 

Portaria 14/2018, de 11 de janeiro 

Na sequência do Decreto-Lei n.º 106/2017, de 29 de agosto, que regula a recolha, publicação e divulga-

ção da informação estatística sobre acidentes de trabalho, foi publicada a Portaria nº 14/2018 https://

dre.pt/home/-/dre/114509690/details/maximized 

, de 11 de janeiro, que regula o modelo de participação de acidentes de trabalho, por parte dos emprega-

dores, bem como, o conteúdo, a forma e o prazo de envio dessa informação. Esta Portaria produz efei-

tos desde 27 de novembro de 2017. 

LEGISLAÇÃO 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006,  alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, o preenchimento 

do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) é obrigatório até 31 de março de cada ano. 

Começou assim no dia 1 de Janeiro e termina no dia 31 de Março de 2018,  o prazo legal para preenchi-

mento e submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) relativo ao ano de 2017, pelas 

empresas e outras entidades abrangidas pela obrigatoriedade de registo. 
 

Para a submissão do MIRR apenas é necessário: 

 
1. Indicar que o Estabelecimento tem enquadramento MIRR; 
2. Efetuar o pagamento da taxa anual de registo no SIRER. 

Com vista a uma maior eficiência e simplicidade, é utilizado o SIRER, ou seja, um sistema integrado de 

registo eletrónico de produção  e gestão de resíduos suportado pela Plataforma SILiAmb  (Sistema 

Integrado de Licenciamento do Ambiente, anteriormente SIRAPA)  para preenchimento do MIRR. 

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 informa-

ção até ao dia 19 de Março de 2018. 

MIRR 2017 
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A 5ª edição do Congresso Nacional de Agregados, irá decorrer no Palácio dos Congressos e Exposições 

da Galiza em Santiago de Compostela, entre 24 e 26 de Outubro de 2018, com o objectivo de  promover 

a melhoria contínua do sector e aumentar o seu compromisso com a sociedade. O Comité Organizador 

do evento é composto pela Federação de Agregados (FdA), que representa os interesses das empresas 

produtoras de agregados em Espanha, tanto a nível nacional como internacional, da ARIGAL, ANEFA, 

Gremi d'Àrids de Catalunya e ARIVAL, contando ainda com o apoio da Junta da Galícia. O Presidente do 

Comité Organizador, José Lista Tasende, valoriza este evento, que tem lugar a cada três anos, como um 

fórum indispensável de diálogo e análise dos problemas do sector. 
 

O Director Geral da Federação de Agregados, César Luaces Frades, espera reunir cerca de 700 pessoas, 

na sua maioria, empresários técnicos desta indústria, bem como técnicos e profissionais das autoridades 

competentes em Minas, Ambiente e Infraestruturas, do mundo académico e de instituições nacionais e 

internacionais.  

Em consonância com todas as edições anteriores, foram ainda programados numerosos eventos parale-

los, como o encontro dos representantes do sector com os diretores gerais de várias associações e con-

federações, a entrega dos Prémios Nacionais de Desenvolvimento Sustentável, visitas técnicas, entre 

outros. 
 

Para mais informações poderão consultar a página oficial do evento. 

5ª EDIÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE         

AGREGADOS— ESPANHA  

INQUÉRITO ÚNICO DE PEDREIRAS 2017 

Para cumprimento do estipulado no art.º 51 do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 340/2007 de 12 de outubro, deverão os representantes das 

pedreiras preencher e remeter à DGEG - Direcção Geral de Energia e Geologia, até ao final de Abril, o 

Boletim de Estatística de Pedreira e o Relatório Técnico de 2017 – Inquérito Único de Pedreiras de 2017, 

com os dados do ano anterior. Este inquérito deverá ser submetido via Internet, no respetivo formulário 

que se encontra disponível no portal da DGEG e que poderá ser acedido através de uma área privada no 

site https://www.simei.min-economia.pt/portalservicos/portal.html  
 
 

Em caso de dúvida, deverá contactar através do correio eletrónico: estatistica.rgeologicos@dgeg.pt 

A Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) em colaboração com o Instituto Superior de Ciên-

cias Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-UL) estão a realizar um inquérito ao tecido 

empresarial português, com o intuito de conhecer a perceção das empresas sobre as suas práticas em 

matéria de conduta empresarial responsável e direitos humanos e sobre o papel do Estado na criação de 

um ambiente favorável a este nível. 
 

Os interessados deverão responder ao inquérito até dia 30 de Abril em https://pt.surveymonkey.com/

r/X2ZBXHF 

INQUÉRITO NACIONAL SOBRE CONDUTA          

EMPRESARIAL RESPONSÁVEL E DIREITOS HUMANOS 
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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 

INTERNACIONAIS 

PRÓXIMOS EVENTOS 

NACIONAIS 

Mais informações:  

http://www.aniet.pt/pt/eventos/marmo-mac-

 

A Stone + tec é a Feira internacional de tecnologia 

de Pedra Natural que irá decorrer entre  13 - 16 

Junho  de 2018  em Nuremberg, na Alemanha e 

que este ano contará com a presença de empre-

sas associadas da ANIET. Visite-nos!  

Mais informações: http://www.aniet.pt/pt/

noticias/stone-tec-n-rnberg/ 

 

Disponibiliza-se para entrevista: 

Licenciado em Energia Renovável  

Licenciada Engenharia Geotécnica e Geoambiente  

Oferta de Emprego: 

 

• Empresa portuguesa encontra-se a recru-

tar Engenheiros de Minas e/ou Geotécni-

cos, com experiência, para trabalhar fora de 

Portugal.  

• Empresa Portuguesa procura Eng.º de 

Minas ou Geotécnico, com experiência em 

extracção e transformação de rochas orna-

mentais.  

Os interessados deverão enviar CV para: 

 geral@aniet.pt. 

BOLSA DE EMPREGO 

XIV JORNADAS TÉCNICAS 

ANIET 2018 

As próximas Jornadas Técnicas 

organizadas pela ANIET irão 

decorrer no próximo mês de 

Novembro. 

 


