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Nº 130 JANEIRO DE 2018 

-TISE 2018 

-LEGISLAÇÃO 

- JORNAL PÚBLICO PORTUGAL INOVA-

DOR 

 

NESTA EDIÇÃO 

A ANIET reuniu mais 

uma vez, no dia 29 de 

Janeiro, com o Sr. 

Secretário de Estado 

da Energia, Dr. Jorge 

Seguro Sanches, onde 

tratou de assuntos 

relacionados com o 

enquadramento legal 

e o acesso à activida-

de, considerados de 

extrema importância 

para o Sector.  
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JORNAL PÚBLICO-PORTUGAL INOVADOR 

O sector da Pedra Natural foi notícia na edição n.º 
102 de Janeiro do suplemento do Jornal Público- 
"Portugal Inovador" 
 
A Reportagem  inclui uma entrevista ao Presiden-
te da ANIET, Eng. Jorge Mira Amaral e artigos 
sobre alguns associados. 
 
Poderá ler a reportagem do sector com a entrevis-
ta ao Presidente da ANIET, Eng. Jorge Mira Ama-
ral aqui. 
 
E ainda nesta reportagem podem aceder a artigos 
sobre os associados: 
 
   

 
 
 

          

FAFSTONE                       ISTONE                       MARMOGUIA 
 
 

FEIRA TISE 2018 

No âmbito do Projecto de Internacionalização 

2020 | PEDRA E+, a ANIET promoveu, pelo tercei-

ro ano consecutivo, a participação de empresas 

associadas na Feira TISE 2018, que decorreu de 30 

de Janeiro a 1 de Fevereiro, em Las Vegas. 

 

Este evento reuniu num só espaço três organiza-

ções e estruturas internacionais de prestígio para 

os diversos sectores de superfícies, como a SUR-

FACES, StonExpo – MARMO+MAC Americas e Tile 

Expo, tornando-se assim no evento de referência 

para vários mercados, essencialmente, para os 

Estados Unidos e Canadá. 

 

Na vanguarda da indústria de revestimentos, entre 

eles a pedra natural, a Feira Internacional TISE 

(The International Surfaces Event) contou com 

três dias intensivos de trabalho e exposição, onde 

foram apresentados os mais recentes produtos, 

tecnologia e tendências, assim como realizadas 

demonstrações e apresentações pelos principais 

fabricantes e fornecedores da indústria, e quatro 
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dias de formação profissional.  

 

Em conjunto com a vertente da educação a expo-

sição criou uma rede de networking influente e 

inigualável.  

 

Nesta edição, a organização da MARMO+MAC 

Academy convidou alguns expositores a apresen-

tar as suas empresas e o seu potencial ao grupo 

de arquitectos que participava nas suas sessões 

de formação. Foi o caso das nossas associadas 

AIREMARMORES E PARDAIS GRANITES. 

 

Na continuidade do já verificado em edições ante-

riores decorreu ainda uma visita dos arquitectos e 

designers a todos os stands que participaram nas 

várias acções de formação a decorrer durante o 

evento. 
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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 internacional 

especializados de grande audiência e impacto junto de prescritores, opinion-makers e profissionais dos 

mercados alvo e outros. Destas reportagens daremos conhecimento nas próximas edições do Boletim 

Informativo da ANIET. 

 

Assim, surge na edição de Dezembro da revista DETAIL - conceituada revista alemã de arquitectura e 

construção - uma reportagem intitulada Philharmonie de Paris: sounds of flight. Um projecto que é um 

exemplo perfeito da conjugação de materiais e da beleza da Pedra Natural Portuguesa, e em que partici-

pou uma empresa Associada da ANIET. 

 
Para visualizar a notícia na íntegra clique aqui   

NOTÍCIAS SOBRE PEDRA NATURAL PORTUGUESA 



 

JANEIRO  2018 BOLETIM INFORMATIVO | 5 

A partir de 25 de maio de 2018 entra em vigor o novo regulamento geral da proteção de dados.  

Com a evolução tecnológica e a globalização, surge a necessidade da criação de um regulamento que 

introduz alterações importantes sobre a proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento 

de Dados Pessoais impondo novas obrigações aos cidadãos, empresas e outras organizações privadas e 

públicas. 

 

Este novo regulamento tem como base o tratamento de dados pessoais das pessoas singulares, inde-

pendentemente da sua nacionalidade ou do seu local de residência, contidos em ficheiros e efetuados 

no contexto das atividades de uma empresa situada no território da União, independentemente de o tra-

tamento ocorrer dentro ou fora do espaço da União Europeia. 

 

Todas as empresas responsáveis por tratamento de dados serão penalizadas se não cumprirem com o 

regulamento, podendo mesmo serem obrigadas a indemnizar a pessoa que tenha sofrido danos mate-

riais ou imateriais devido a essa violação. 

 

As coimas podem ir em determinadas situações até 20 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 

4 % do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, 

consoante o montante que for mais elevado. 

 

Como tal, recomendamos que as empresas se preparem, para que a partir de 25 de maio de 2018 este-

jam em conformidade com o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

O NOVO REGULAMENTO GERAL 

DA PROTECÇÃO DADOS  

A Atlas Copco anunciou em janeiro de 2017 que o Grupo se dividiria em duas empresas em 2018:  

 

• Atlas Copco, focada em clientes industriais,  

• Epiroc, focada em clientes da indústria mineira, infraestrutura e recursos naturais.  

 

A divisão está a decorrer de acordo com o plano, mas continua a estar sujeita à aprovação pelos acionis-

tas da Atlas Copco em abril de 2018.  

A Epiroc, ainda subsidiária da Atlas Copco, já iniciou operação sob sua própria marca e logotipo.  

A Epiroc continuará a ser um dos principais parceiros de produtividade para as indústrias mineiras, 

infraestruturas e recursos naturais assim como, o foi até então, a  nossa associada Atlas Copco  

 CISÃO DA ATLAS COPCO RESULTA                           

EM 2 EMPRESAS INDEPENDENTES: 

EPIROC E ATLAS COPCO 
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No passado dia 16 de Janeiro a Comissão Europeia adotou uma Estratégia para os Plásticos integrada no 

processo de transição para uma economia mais circular. 

Esta estratégia visa proteger o ambiente da poluição pelo plástico, fomentando, simultaneamente, o 

crescimento e a inovação. Até 2030 todas as embalagens de plástico no mercado da UE serão reciclá-

veis, o consumo de objetos de plástico descartáveis será reduzido e a utilização intencio-

nal de microplásticos será restringida. 

 
Mediante a aplicação da nova estratégia, a União Europeia pretende: 

 

• Tornar a reciclagem rentável para as empresas:  

• Diminuir os resíduos plásticos 

• Proibir a deposição de lixo no mar 

COMISSÃO EUROPEIA ADOTA        

ESTRATÉGIA PARA OS PLÁSTICOS 

A Autoridade para as Condições do Trabalho publicou o Guia Prático sobre “Mobilidade Transnacional 

de Trabalhadores e Empresas”, bem como o tríptico “Destacamento temporário em França”. 

  

O guia pretende divulgar, de forma simples e sistematizada, os principais aspetos da disciplina legal 

que enquadra esta matéria e ainda difundir o regime que decorre da Lei n.º 29/2017, que transpõe a 

diretiva de execução relativa ao destacamento de trabalhadores.  

  

O tríptico destina-se ao destacamento temporário em França, revelando os direitos e deveres relativos 

à regulamentação do trabalho. 

  
Poderá visualizar aqui o guia e o tríptico. 

GUIA PRATICO SOBRE A MOBILIDADE               

TRANSNACIONAL DE TRABALHADORES E 

EMPRESAS     

Empresa de Braga com pedreira e do sector das rochas ornamentais (cubos) procura vender ou aceita 

parceria para dar continuidade ao seu negócio. 

 
Para mais informações contactar a ANIET. 

VENDA OU PARCERIA  
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NOVOS ASSOCIADOS 

Merecendo o reconhecimento do seu papel junto das empresas do Sector, a ANIET admitiu no mês de 

Janeiro 4 Novos Associados Efetivos aos quais agradece a confiança depositada e dá as boas vindas, 

pois só a presença e a participação de todos permitirá desenvolver e reforçar as acções necessárias e 

relevantes ao desenvolvimento da Indústria Extractiva em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.granumlux.com 
www.ludistones.com/ www.vitripedras.com 

LEGISLAÇÃO 
 
Portaria n.º 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 .º 14/2018, de 11 de 

janeiro, que regula o modelo de participação de acidentes de trabalho, por parte dos empregadores, 

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

de 27 de novembro de 2017. 

 

Duodécimos em 2018 
 
A partir de 1 de janeiro de 2018 o enquadramento legal para o sector privado passou a ser igual ao do 

setor público estando o pagamento em duodécimos limitado e não podendo o seu pagamento resultar 

de uma opção do trabalhador. 

 

No entanto, havendo acordo (escrito) entre as partes (empregador e empregado) o pagamento em 

duodécimos pode continuar a efetivar-se desde que, até 15 de Dezembro, estejam liquidados os subsí-

dios de férias e de natal. 
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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. 

 


