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No âmbito do Projecto de Internacionalização 2020 | Pedra com Valor, a ANIET promoveu a participação de
empresas associadas na Feira TISE 2016, que decorreu de 20 a 22 de Janeiro, em Las Vegas.
Na vanguarda da indústria de revestimentos, entre eles a pedra natural, a Feira Internacional TISE - The International Surfaces Event - contou com quatro dias intensivos de trabalho, entre exposição e formação profissional, onde
foram apresentados os mais recentes produtos, tecnologia e tendências, assim como realizadas demonstrações e
apresentações pelos principais fabricantes e fornecedores da indústria. Em conjunto com a vertente da educação
a exposição criou uma rede de networking influente e inigualável.
Este evento reúne num só espaço três organizações e estruturas internacionais de prestígio para os diversos sectores de superfícies, como a SURFACES, StonExpo – MARMOMACC Americas e Tile Expo, tornando-se assim no
evento de referência para os vários mercados, e essencialmente para os Estados Unidos e Canadá.

A próxima edição da TISE está agendada para 18 a 20 de Janeiro de 2017. Dado o sucesso da participação e o
interesse em continuar a estreitar laços com estes mercados, a ANIET está a ponderar incluir este evento, numa
nova candidatura a um novo Projecto de Internacionalização para 2017.
O Projecto de Internacionalização 2020 | Pedra
com Valor, conta ainda com acções de prospeção, missões inversas (visita de importadores) e
participação nas Feiras MARMOMACC 2016 e
KAMIEN STONE 2016. De entre os mercados
abrangidos pelo projecto destacamos a continuidade dos relacionamentos com Marrocos e Reino
Unido, e a aposta em novos mercados, entre os
quais a Alemanha, França, Polónia e Suíça.

Comitiva Portuguesa

Airemármores - Extração De Mármores, Lda

Construções Pardais – Irmãos Monteiros, Lda
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Obrigatoriedades Legais a Decorrer e com Prazos:


Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR)

Encontra-se a decorrer o período para submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR), referente ao ano de 2015.
Para o efeito, as organizações abrangidas por esta obrigação deverão utilizar a Plataforma SILIamb
https://siliamb.apambiente.pt/login.jsp
Consulte os documentos de apoio ao preenchimento do MIRR:
- Manual de preenchimento do MIRR: Manual_SILiAmb-MIRR_v4 3_20151223.pdf
Perguntas mais frequentes: FAQ_V.4_30-12-2015.pdf
A data limite de cumprimento desta obrigação é 31 de Março de 2016.
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 informação até ao dia 11 de Março de 2016.

Rastreabilidade - Identificação e Registo dos Explosivos
Alertam-se as empresas que chegou ao conhecimento da ANIET que a PSP - Policia de Segurança Pública/
Departamento de Armas e Explosivos não está a aceitar os registos em formato de papel. A ANIET recorda que tem
parcerias com empresas detentoras de sistemas informáticos no âmbito da Identificação e Rastreabilidade de Produtos
Explosivos, com vantagens para associados e com preços competitivos.
Para mais informações contactar a ANIET.

Feriado de Carnaval
Em conformidade com o disposto no Código do Trabalho e na Cláusula 10ª, nº. 4 do Contrato Colectivo de Trabalho
celebrado entre a ANIET e a FEVICCOM, a terça-feira de Carnaval deverá ser considerada feriado e, como tal, observado
em todas as empresas filiadas na ANIET, com excepção daquelas que se rejam pelo CCT aplicável à exploração mineira.
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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)

Simplex - programa de simplificação administrativa e legislativa
O Simplex - programa de simplificação administrativa e legislativa está
de volta e contará com participação de
empresários, associações, cidadãos e
autarcas, com vista a identificar os
principais problemas que os utentes
enfrentam na sua relação com a
Administração Pública.
A Secretaria de Estado da Modernização Administrativa irá realizar encontros em todas as capitais de distrito
com o objectivo de contactar directamente com quem utiliza serviços do
Estado e, em diálogo, identificar necessidades e prioridades das empresas e
das pessoas. Esse diálogo servirá de
base para o Governo apresentar as
medidas do Simplex 2016.
A par desta iniciativa “Encontros Distritais Simplex”, é ainda possível a todos
os cidadãos participar e dar sugestões
para medidas através do e-mail participa@simplex.gov.pt ou do sítio
www.simplex.gov.pt.
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Novos Associados
Em reunião de Direcção de 10 de
Dezembro, foi admitida a empresa Maroufi - Sociedade de Granitos e Mármores, Lda com o
estatuto de associado efectivo e a
quem damos a boas-vindas.

Legislação:
Despacho n.º 352-A/2016 - Diário da República n.º
5/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-01-08
Aprova as tabelas de retenção da sobretaxa de IRS
Resolução da Assembleia da República n.º 13/2016 Diário da República n.º 16/2016, Série I de 2016-01-25
Revisão da suspensão dos feriados religiosos
Resolução da Assembleia da República n.º 14/2016 Diário da República n.º 16/2016, Série I de 2016-01-25
Restabelecimento de feriados suprimidos
Resolução da Assembleia da República n.º 15/2016 Diário da República n.º 16/2016, Série I de 2016-01-25
Recomenda ao Governo a revisão do acordo com a Santa
Sé para a reposição dos feriados religiosos
Bienal da Pedra
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Largo Sacadura Cabral I 4630-219 Marco de Canaveses
Telef.: 255 538 800 I Fax: 255 538 899
E-mail: info@cm-marco-canaveses.pt

Espaço associado Aderente
Bolsa de Emprego:
Disponibiliza-se para emprego:

Licenciado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente pela
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Licenciados em Biologia - Geologia, pela Universidade do
Minho

Licenciados em Geologia, pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Para mais informações contactar a ANIET.
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Protocolos

Feiras:

A ANIET possui Protocolos de Colaboração entre os quais se destacam:

 Nacionais:

Serviços de Segurança e Medicina no Trabalho:

 Medimarco Serviços Médicos, Lda

Mais informações em: www.tektonica.fil.pt

Rastreabilidade dos produtos explosivos:

ORICA TT

 Internacionais:

Ensaios nomeadamente os relativos a marcação CE:

 CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro

Mais informações em: http://www.tektonica.fil.pt/wp-content/
uploads/2016/01/index_.html

 iDresearch, Investigação e Desenvolvimento, S.A.

VISITE-NOS em

www.aniet.pt

 Laboratório Central da Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A.

ou

facebook ANIET

Viagens Abreu, S.A.

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”

Para usufruir de desconto de associado, basta solicitar à associação
uma credencial.

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
Janeiro de 2016

