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2ª REUNIÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO DO    

CLUSTER HABITAT SUSTENTÁVEL 

No passado dia 6 de Julho realizou-se a 2ª  reu-

nião dos Grupos de Trabalho do Cluster Habitat 

Sustentável no Auditório dos Paços do Concelho 

no município de Torres Vedras. 

No evento foi debatido a implementação da estra-

tégia de promoção dos associados do Cluster no 

quadro dos 4 temas dos Grupos de Trabalho, mais 

especificamente, das questões relativas à promo-

ção das diversas entidades e do Cluster em feiras 

e outros eventos nacionais e internacionais em 

2017/2018. 

A reunião contou com a presença da ANIET e 
diversas entidades, entre as quais empresas, muni-
cípios, centros de I&D e associações empresariais. 

 

Recordamos o protocolo celebrado em Abril, entre a ANIET e a empresa ABARCA - Companhia de 

Seguros, S.A, que poderá ser útil na  disponibilização de produtos do Ramo de Seguro de Caução por 

forma às empresas associadas poderem prestar a caução obrigatória por lei no âmbito do art. 52 do DL 

340/2007, de 12 de outubro.  

Este produto – SEGURO CAUÇÃO - é uma alternativa à garantia bancária que conta com algumas van-

tagens:  

• Não é calculado com base na Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) do Banco de Portugal;  

• Não exige contragarantias pessoais;  
• Não exige penhoras (salvo excepções);  
• Não tem gastos de abertura nem de estudo 

É objectivo da ANIET e da ABARCA – Companhia de Seguros, S.A. oferecer as melhores soluções do 

Ramo de Seguro de Caução às empresas associadas. 

VISITAS À MINA DE SAL-GEMA, LOULÉ 

Mais informações em: 

http://www.cienciaviva.pt/veraocv/comum/2017/

a c t i v i d a d e s h o j e . a s p ?

accao=showaccao&id_accao=6826 
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RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO "LÍTIO"  

A ANIET como integrante do Grupo de Trabalho “Lítio”, criado pelo governo, informa que se encontra 

disponível para consulta pública o relatório do Grupo de Trabalho "Lítio", criado por Despacho nº 

15040/2016 de S.Exa. o Secretário de Estado da Energia, publicado no D.R., 2ª Série, de 13 de dezembro 

de 2016 

. 

Consulte em: http://www.dgeg.pt?cr=15897  

DESPACHO 19/GDN/2017 
PROCEDIMENTO TÉCNICO SOBRE A                       

APLICABILIDADE DA NORMA NP 2074 

Foi divulgado pela PSP o Despacho 19/GDN/2017, de 14 de Julho, relativo ao Procedimento Técnico 

sobre a aplicabilidade da Norma NP 2074 – Avaliação da influência em construções de vibrações 

provocadas por explosões ou solicitações similares. 

A ANIET recebeu para consulta um draft deste Procedimento Técnico, tendo emitido oportunamente o 

seu parecer, que consistiu no pedido de não aplicabilidade ao sector dos recursos geológicos, por enten-

der: 

1) que as empresas já contemplam no seu processo de licenciamento obrigações de monitorização 

através de regulamentação própria; 

2) ser de todo incomportável as empresas efectuarem monitorizações a cada disparo; 

Mais se informa que foi já solicitada uma reunião com carácter de urgência ao Sr. Director do Departa-

mento de Armas e Explosivos da PSP, no sentido de reanalisar este assunto e alertar uma vez mais a 

PSP das implicações deste procedimento técnico para o Sector que a ANIET representa.  

Poderá consultar  o documento, na íntegra, em  

http://www.psp.pt/Documentos%20Varios/Despacho%2019GDN2017.pdf 



 

JULHO 2017 BOLETIM INFORMATIVO | 4 

No seguimento da candidatura ao aviso Aviso 21/SI/2016, na modalidade de Projectos conjuntos de 

Tipologia de Investimento designada por “Internacionalização das PME”, a ANIET viu aprovado o Projec-

to de Internacionalização PEDRA E+, para 2017/2018. 

O novo projecto contempla ações de prospecção de mercados, missões inversas, bem como a participa-

ção em várias feiras internacionais de renome. São vários os mercados incluídos no projecto, sendo de 

destacar globalmente os mercados Norte Americano e Europeu, esta visão global justifica-se na medida 

em que, em muitas acções, o público alvo não é exclusivo do país anfitrião, mas abrange tambem vários 

mercados circundantes. 

A participação nas várias acções é confinanciada, ao abrigo do Projecto, por: 

ANIET VÊ APROVADO NOVO PROJECTO CONJUNTO 

DE INTERNACIONALIZAÇÃO 2020 | PEDRA E+  

GLOBAL SUPPORT 

Empresa Canadiana interessada em adquirir uma 

mina de lítio em Portugal. 

Os interessados deverão contactar a Global Sup-

port pelo tel.: 244720120 ou pelo email:            

support@conexglobalexport.com . 

Encontra-se já disponível o Volume 51 nº1 do Bole-
tim de Minas para consulta em formato pdf, que 
pode ser obtido através do link:  

 
http://www.dgeg.pt?cfl=43391 
 

Mais informamos que poderá consultar todas as 
edições anteriores desta publicação através do 
nosso site (http://www.dgeg.pt), acedendo direta-
mente à Área da Informação / Publicações / 
Águas, Minas e Pedreiras - Boletim de Minas. 

BOLETIM DE MINAS  
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POLÓNIA EUA STONE 2016 
VÍDEO 

STONE 2016 
TISE 2017 TISE 2016 
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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 

Empresa do sector procura : 

Comercial para mercado Francês.        

Operador de CNC 

Disponibiliza-se para emprego: 

Licenciado em Economia pela FEP   

Licenciado em Engenharia de Minas   

(estágio profissional)  

Para mais informações contactar a ANIET.   

BOLSA DE EMPREGO 

Mais informações: www.marmomac.com/en 

Mais informações: www.concreta.exponor.pt 

Mais informações: www.stone.mtp.pl/en 

A Feira de STONE oferece uma extensa oferta de 

expositores e um interessante programa de even-

tos, no qual são programadas palestras e forma-

ção para empresários e prescritores - arquitetos.  

A STONE é o evento de referência do sector da 

Pedra Natural na Polónia, tornando-se assim um 

evento com presença obrigatória para todas as 

empresas do sector que operem nesse mercado. 

Considerada uma feira de referência, a MAR-

MO+MAC, bateu novos recordes, no ano de 2016, 

começando com mais 10% de expositores, para 

um total de 1.650 empresas numa área de exposi-

ção de mais de 80.000 m2, incluindo 936 exposi-

tores de 55 países. A mostra cobre toda a cadeia 

de valor, combinando produtos, máquinas e cultu-

ra num evento único. Contando com a visita de 

mais de 67.400 profissionais especializados de 150 

países, na edição de 2016, a MARMO+MAC é o 

evento da Pedra Natural que move mais profissio-

nais e simpatizantes do sector. 

INFORMAMOS TODOS OS 
NOSSOS ASSOCIADOS QUE 
NÃO HAVERÁ BOLETIM 

INFORMATIVO  
REFERENTE AO MÊS DE 

AGOSTO. 


