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 EXPO 2020 DUBAI        

Seminar | Portuguese Building Materials Cluster 

A convite da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal, a ANIET irá participar, numa Ação            

Promocional Coletiva da Fileira Construção e Materiais de    

Construção, a ter lugar no Pavilhão de Portugal, na Expo 2020 

Dubai, no  dia 8 de Março, juntamente com outras  associações 

da  Fileira dos Materiais de Construção. 

No âmbito desta participação conjunta, irá decorrer no dia 8, de 

Março, um Seminário, para apresentar os respetivos setores e promover as competências da oferta                              

portuguesa de bens e serviços desta Fileira e aumentar o reconhecimento internacional de Portugal como                  

fornecedor global.  O evento é dirigido a empresas locais, decisores e influenciadores com interesse e negócios                         

nesta fileira, como: construtoras; gabinetes de arquitetura, engenharia e design e importadores e distribuidores de 

materiais de construção.  

 

No final da sessão, decorrerá um cocktail networking com os parceiros locais no restaurante Al-Lusitano.  

CATÁLOGO REPUTACIONAL DO SETOR 

No âmbito das atividades de promoção internacional do 

sector que a ANIET tem vindo a realizar, nomeadamente, 

ao abrigo do projeto STONE EXPORT+, a ANIET                       

desenvolveu um Catálogo Reputacional que considera ser 

um importante instrumento de publicidade a usar nas 

atividades de promoção, nacional e internacional.  

 

Este catálogo demonstra a oferta nacional e as                      

competências das empresas deste setor evidenciando 

Obras  Nacionais e Internacionais Emblemáticas nos principais tipos de Pedra Natural.  

 

Consulte o catálogo aqui:  
 

http://www.aniet.pt/fotos/editor2/projetos/stone_export/atv_2-catalogo_reputacional_do_setor_portugal-

compressed.pdf 

http://www.aniet.pt/fotos/editor2/projetos/stone_export/atv_2-catalogo_reputacional_do_setor_portugal-compressed.pdf
http://www.aniet.pt/fotos/editor2/projetos/stone_export/atv_2-catalogo_reputacional_do_setor_portugal-compressed.pdf
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WIPO GLOBAL AWARDS PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

O INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, encontra-se a divulgar os WIPO Global Awards, uma iniciativa 

lançada este ano pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). 

As  Pequenas e Médias Empresas (PME) serão a primeira categoria a premiar através desta iniciativa. Em 2022, este 

prémio irá valorizar as empresas que utilizam a Propriedade Intelectual (PI) para gerar um impacto positivo nos 

seus países e além-fronteiras.  

Este prémio irá destacar o papel central das atividades inovadoras e criativas das PME e reconhecer aquelas que 

usaram  direitos de PI para desenvolver soluções que contribuem de forma positiva para a sociedade, quer no        

âmbito económico, social ou cultural. As PME vencedoras irão ter acesso a promoção, reconhecimento e visibilida-

de internacional e a marcarem presença na cerimónia de entrega de prémios. Terão ainda ao seu dispor um           

programa de mentoria personalizado para comercialização de PI e bem como a um programa de facilitação de  

acesso a oportunidades de financiamento e parcerias.  

As candidaturas poderão ser apresentadas até 14 de março de 2022 e as PME vencedoras serão reveladas no mês 

de julho.  

Candidaturas em https://www.wipo.int/global-awards/en/ 

Regulamento (PDF)  

 
 

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA PEDRA NATURAL                       

RECONHECIDA PELO AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS 

O American Institute of Architects (AIA) é uma associação profissional de arquitetos de 

origem Norte Americana, Sediada em Washington, D.C. que promove formação          

certificada e outras várias atividades relacionadas com a  arquitetura. Esta entidade 

agrega mais de 94.000 associados, sendo a maior e mais influente rede de                             

profissionais de arquitetura  norte  americana.   

O AIA exige que os membros cumpram 18 Unidades de Aprendizagem por ano em ações promovidas por entidades 

AIA/CE acreditadas.   

A ANIET, na qualidade de membro do AIA, desde 2019, foi reconhecida como “CE Provider” tendo obtido o                

reconhecimento dos conteúdos apresentados na II Conferência Internacional da Pedra Natural, realizada no Centro 

de Congressos da Alfândega do Porto, no passado dia 10 de novembro.  

Este reconhecimento permite conceder aos participantes internacionais um certificado que atribui 4 LU (Unidades 

de  Aprendizagem). 

https://www.wipo.int/global-awards/en/
https://www.wipo.int/export/sites/www/global-awards/en/wipo-global-awards-rules.pdf
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https://info.global.weir/

SABIA QUE…? 

Os recursos minerais são essenciais à construção das infraestruturas viárias! 

As infraestruturas viárias, como por exemplo autoestradas, caminhos de ferro e pontes, são  

construídas utilizando recursos minerais como areia, balastro, britas, calcário, sal, sílica, entre         

outros.                   

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

 

 

LEGISLAÇÃO SETORIAL  

 

 

 

Projeto de Decreto-Lei massas minerais – PEDREIRAS 

No âmbito do processo de Consulta Publica, que terminou no dia 3 de janeiro, a ANIET submeteu a sua ao projeto 

de Decreto-Lei que procede à regulamentação da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita às massas mine-

rais – PEDREIRAS - que  pretende revogar os Decretos-Lei n.º 270/2011, de 6 de outubro, e n.º 340/2007, de 12 de 

outubro. Este assunto transitou para a pasta do novo Governo. 

 

Lei 10/2022, de 12/01 Depósitos Minerais - Minas 

Foi publicada a Lei 10/2022, de 12/01 (LINK) que, por apreciação parlamentar, altera o Decreto -Lei n.º 30/2021, de 

7 de maio, que procede à regulamentação da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, no que respeita aos Depósitos                   

Minerais - Minas. 

 

 A ANIET manifestou a sua oposição a esta legislação, quer na fase de consulta pública, quer através de vários     

comunicados, acompanhando a generalidade das demais associações do setor, empresas, Universidades e diversos 

outros atores do setor, que se manifestaram igualmente contra a sua publicação.  

 

A ANIET continuará empenhada no sentido de conseguir reverter esta decisão tão breve quanto possível.  

https://info.global.weir/l/789713/2021-12-16/lh8gq
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Faturas com QR Code obrigatório a partir de 2022 

Com o início do novo ano, existem novos procedimentos a adotar nomeadamente em relação aos documentos de 

faturação. Com a aprovação da Portaria 195/2020, o Código de barras bidimensional (QRCode) e o Código Único de 

Documento (ATCUD) passarão a ser elementos obrigatórios a constar nas faturas e noutros documentos relevantes 

a apresentar aos clientes, bem como nos documentos de conferencia de mercadorias e de prestação de serviços. 

A implementação do Código de Barras Bidimensional (QR Code) é obrigatória desde 1 de janeiro de 2022, para to-

dos os documentos de faturação e outros documentos fiscalmente relevantes processados através de programas 

informáticos de faturação certificados pela AT. O Código ATCUD apenas será obrigatório nas faturas e outros docu-

mentos fiscalmente relevantes, tais como, Notas de Crédito/débito etc.., a partir do dia 1 de janeiro de 2023. 

Certifique-se que o seu sistema de faturação está preparado para estas alterações, junto do seu Contabilista   

Certificado e fornecedor de software de faturação. 

 

Subsídio Refeição para 2022 

O valor do Subsídio de Refeição para 2022, não sofreu quaisquer alterações face aos anos anteriores.  
 
 

                                                                                               

 Mantêm-se também os 4.90€ previstos na CCT da ANIET (BTE nº 46, de 2009).  

 

 

 

Tabelas de Retenção para 2022 

No dia 2 de dezembro de 2021, foram publicadas, em Diário da República, as novas tabelas de retenção na fonte de 

IRS a aplicar aos rendimentos do trabalho dependente e de pensões em 2022, auferidos por titulares residentes no 

continente. 

Meio de pagamento Limite de isenção 

Dinheiro € 4,77 

Vale ou cartão refeição € 7,63 

LEGISLAÇÃO 

NEWSLETTER UEPG  

Já se encontra disponível a newsletter da UEPG do mês de janeiro. 

Veja mais em: 

https://mailchi.mp/85a6b6e4f889/uepg-newsletter-february-11275710?e=7460ee2b80 

https://files.dre.pt/2s/2021/12/233000001/0000200012.pdf
https://files.dre.pt/2s/2021/12/233000001/0000200012.pdf
https://mailchi.mp/85a6b6e4f889/uepg-newsletter-february-11275710?e=7460ee2b80
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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 

PRÓXIMOS EVENTOS 

ANIET MEMBRO DE 

INTERNACIONAIS 

NACIONAIS  


