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Nº 180 JULHO 2022 

 

Visite-nos! 

HALL 11    STAND A3  

NESTA EDIÇÃO: 

• JORGE MIRA AMARAL REELEITO PRESIDENTE DA ANIET 

• CONSULTA PUBLICA SOBRE SIMPLIFICAÇÃO DE  LICENÇAS E  

PROCEDIMENTOS PARA EMPRESAS NA ÁREA AMBIENTAL  

• AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA (AIE) ALERTA QUE      

SERÃO  NECESSÁRIAS CENTENAS DE NOVAS MINAS ATÉ 2030 
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JORGE MIRA AMARAL REELEITO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO             

NACIONAL DA INDUSTRIA EXTRATIVA E TRANSFORMADORA  

 Executive Digest   

Jorge Mira Amaral foi reeleito Presidente da Associação Nacional da Indústria Extrativa e       
Transformadora (ANIET) para o próximo triénio. A reeleição decorreu em Assembleia Geral, 
onde ficaram definidos também o plano de atividades e os  restantes Órgãos Sociais. 
 
O Presidente da ANIET tem como objetivo para o próximo mandato a aposta na indústria e a 
manutenção do forte impacto económico na balança comercial, fazendo frente a obstáculos 
como o elevado custo de extração e transformação, comparativamente com outros países  
concorrentes, a dificuldade em investir em inovação e emprego qualificado. 
 
A ANIET pretende assim apoiar a internacionalização e exportação das empresas,                   
desenvolver uma campanha de comunicação e imagem sobre a importância do setor e tornar 
possível a integração numa economia circular a todas as empresas. 

CONSULTA PUBLICA SOBRE SIMPLIFICAÇÃO DE LICENÇAS E                    

PROCEDIMENTOS PARA EMPRESAS NA ÁREA AMBIENTAL  

Entidade promotora: Gab. Sec. Est. da Digitalização e Modernização Administrativa          

 De 2022-08-04 a 2022-09-16 

Encontra-se em Consulta publica o projeto de diploma que visa iniciar a reforma de simplificação dos licenciamentos                   
existentes, através da eliminação de licenças, autorizações, atos e procedimentos desnecessários, simplificando a atividades 
das empresas e contribuindo para incentivar o investimento pela redução dos encargos administrativos e dos custos de       
contexto. 
 
Sendo esta uma matéria que a ANIET já vem reivindicando junto do Governo há algum tempo, informamos que finalmente 
se encontra em revisão esta importante legislação através do procedimento de consulta pública, onde todos os cidadãos e 
entidades públicas ou privadas, podem pronunciar-se acerca do conteúdo deste diploma relativo à Simplificação de licenças e 
procedimentos para empresas na área ambiental. Para o efeito procura-se promover a eliminação de licenças, autorizações, 
atos e procedimentos redundantes em matéria ambiental, garantindo-se, todavia, que a sua eliminação não prejudica o           
cumprimento das regras de proteção do ambiente, passando a Administração Pública a ter um enfoque especial na              
fiscalização, corresponsabilização e autocontrolo por parte dos operadores económicos. 
 
O texto da proposta e a consulta pública estão  disponíveis aqui.  

 
Final do prazo: 16/09/2022. 
 
Eventuais contributos podem ser enviados para o email: francelinapinto@aniet.pt 

“O nosso objetivo é continuar a servir os nossos associados, com dedicação e muita ação de proximidade, e aumentar o         
crescimento, cada vez mais sustentável, das exportações das rochas ornamentais, minerais industriais, metálicos e não        
metálicos. Somos um país rico em quantidade e em diversidade destes recursos e acreditamos que este setor tem de ser mais 
divulgado, compreendido e valorizado. Sem Indústria extrativa não há presente, nem haverá futuro", referiu                      
Jorge Mira Amaral. 

https://www.consultalex.gov.pt/Portal_Consultas_Publicas_UI/DetalheConsultaPublica.aspx?Consulta_Id=261
mailto:francelinapinto@aniet.pt
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Decorrerá, uma vez mais, em Verona, Itália, entre os dias 27 e 30 de setembro, a 56ª edição da Feira MARMOMAC. Através de 
uma parceria entre a ANIET e a AEP, um conjunto de empresas que regularmente participam, quer com a ANIET, quer com a 
AEP, em diversas ações internacionais, estarão novamente presentes neste importante certame, numa área total de 540 m2. 

A MARMO+MAC é a maior feira mundial do setor da Pedra Natural e o ponto de  encontro de  todos os players do setor,       
tornando-se um local privilegiado de negócios, inovação e formação. Esta feira é dedicada a toda a cadeia produtiva do setor 
da Pedra, desde a extração ao produto final, das tecnologias e máquinas às  ferramentas. Com base nos dados da edição         
anterior de 2021 e a expectativa para a edição de 2022, são esperados 974 expositores, e cerca de 30.000 visitantes dos quais 
aproximadamente 50% são internacionais. Cerca de 43 países estarão representados no leque de expositores e espera-se a 
presença de visitantes de mais de 120 nacionalidades. 

Desde 2015 que a ANIET garante a presença de empresas Portuguesas neste certame participando este ano as seguintes:  
  

Empresa             Hall    Stand 

D2 Technology   5        C5 

Frazão Rochas  11        H5 

Gra2003               11             B3 

Granifinas               11        B3 

Granisel Real               11        H4 

Granitos do Norte   11        H8 

G. Irmãos Peixoto    9        E2 

Hélio & Monteiro   11        G3 

Horus Software    2        C7 

Marmoguia               11        B3 

Marmores Ferrar   12        H3 

Mocamar            Área D        D573 

Oliveira Rodrigues   11        B3 

Pardais                 11        D5 

Special Probably   11        A2                                                                                           

Telmo Duarte                9        D3                                                                                                  

Transgranitos              11        A3                                                                                                  

MARMOMAC 2022 

A ANIET MARCA PRESENÇA NA MARMOMAC  
A ANIET tem tido uma presença assídua nesta feira, de referência Internacional, onde através do  
Projeto de Internacionalização Portuguese Stone The Natural Path, marcará mais uma vez presença 
na Feira MARMOMAC com um espaço dedicado à partilha de conhecimento, com o intuito de              
promover o potencial da Pedra Natural Portuguesa e estabelecer contactos.   
 

A ANIET disponibiliza convites aos interessados em visitar a feira. Para mais informações  contactar a 

ANIET. 

Estamos presentes no stand A3, Hall 11. Visite-nos!  

Visite-nos! 

Parceria:    
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A procura por baterias de veículos elétricos tem vindo a aumentar e por isso as  cadeias globais de fornecimento precisam  
expandir dez vezes até 2030, conforme revela o relatório da AIE. Nesse sentido, é necessário construir mais 50 minas de lítio, 
60 de níquel e 17 de cobalto para cumprir as metas globais da  neutralidade carbónica.  
 
Estima-se que os atuais 340 GWh passarão para mais de 3500 GWh. O fornecimento de minerais projetado até ao final de 2020 
está em concordância com o “cenário de políticas declaradas” do modelo energético mundial da AIE, contudo, o fornecimento 
de minerais como o lítio, terá de aumentar até um terço até 2030, para satisfazer a procura de baterias para veículos elétricos, 
referenciadas no “cenário de promessas anunciadas” do mesmo modelo energético.  
 
 Assim, a AIE sugere “tecnologias inovadoras de extração e processamento tais como a extração direta de lítio, a lixiviação           
ácida a alta pressão e o reprocessamento a partir de resíduos minerais”, uma que vez "para além de oferecer vantagens em          
termos de custos e de prazos, a extração direta de lítio tem vantagens em termos de sustentabilidade e alarga o leque de          
fornecimento de lítio economicamente extraível”. 

 
Ler artigo na íntegra: Hundreds of new mines required to meet 2030 battery metals demand — IEA report - MINING.COM 

AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA (AIE) ALERTA QUE SERÃO              

NECESSÁRIAS CENTENAS DE NOVAS MINAS ATÉ 2030 

Encontra-se aberto o procedimento para as empresas que pretendam submeter projetos a financiamentos em processos de 

candidatura ao SI I&D Empresarial e ao SI Inovação Produtiva, no âmbito dos concursos que vierem a ser lançados. Assim, as 

empresas que tencionem submeter candidaturas deverão fazer o registo prévio – o registo do pedido de auxílio - marca o  

início do projeto de investimento e apenas pode ser utilizado pela(s) mesma(s) entidade(s) beneficiária(s) que apresentará(ão) 

posteriormente a candidatura a financiamento. O projeto apresentado nessa candidatura deve corresponder ao que foi         

submetido no pedido de auxílio, sem prejuízo das alterações justificadas e aceites na análise da candidatura. 

 

Beneficiários: 

SI Inovação Produtiva: PME 

SI I&DT: empresa(s) e/ou entidades não empresariais 
 

 

Documentos: 

Identificação e dimensão da(s) empresa(s) e/ou entidades não empresariais; 
Descrição do projeto; 
Localização dos investimentos; 
Calendarização do investimento; 
Quadro de investimentos; 
Descrição dos novos produtos, processos ou serviços e dos respetivos work packages - apenas para I&DT 
 
 

Para mais informações, contactar: PAMESA CONSULTORES  

T: 229 478 800 | Email: geral@pamesa.pt     

www.pamesa.pt | www.facebook.com/pamesaconsultores 

PROJETOS DE INOVAÇÃO PRODUTIVA E I&DT                                             

ABERTURA DOS REGISTOS  

https://www.mining.com/hundreds-of-new-mines-required-to-meet-2030-battery-metals-demand-iea-report/?utm_source=Daily_Digest&utm_medium=email&utm_campaign=MNG-DIGESTS&utm_content=hundreds-of-new-mines-required-to-meet-2030-battery-metals-demand--iea-report
https://pamesa.pt/
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PORTUGAL ASSINA ACORDO DE PARCERIA DO PT2030 

Estas novidades surgem com vista a dar resposta aos principais desafios do país, nomeadamente no que diz respeito às        
desigualdades regionais. Através do Portugal 2030, em conjunto com o PRR, o governo pretende chegar a todo o território  
nacional, de modo a superar as desigualdades regionais, sociais, económicas e de qualificações, através do apoio às empresas, 
sendo que, no conjunto do PRR e do PT2030, estas poderão contar com 11 mil M€ em apoios, o que se traduz num acréscimo 
de +90% face ao ciclo de programação anterior, o Portugal 2020. 

COVID 19-ISOLAMENTO DE PESSOAS POSITIVAS DOENÇA 

No passado dia 6 de julho, a DGS, procedeu à atualização da 
Norma 004/2020.O período mínimo de isolamento para       
pessoas com suspeita ou confirmação de COVID-19, reduz de 
7 para 5 dias. 

As pessoas com infeção assintomática ou doença ligeira cujo 
fim das medidas de isolamento é estabelecido após 5 dias 
desde o início dos sintomas ou da data de realização do teste 
que diagnosticou a infeção devem usar máscara cirúrgica em 
todas as ocasiões, pelo menos, durante mais 5 dias, nos     
termos da Orientação 011/2021 da DGS. 

Decorreu no dia 14 de julho, no Grémio Literário, em Lisboa, o lançamento do livro “RECURSOS 
GEOLÓGICOS E PATRIMÓNIO GEOLÓGICO ATÉ À FUNDAÇÃO DE PORTUGAL – DO DIREITO À     
EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS”, da autoria do Dr. Silva Pereira.   

O Dr. Silva Pereira desempenhou funções,  entre 2008 e 2020, na área de atividade vocacionada 
aos recursos geológicos da DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia, tendo cessado funções 
de dirigente em 2020. 

Editora ETEP/LIDEL. 

RECURSOS GEOLÓGICOS E PATRIMÓNIO GEOLÓGICO   

Foi assinado no dia 14 de julho o Acordo de Parceria do Portugal 2030 entre o Governo e a                  
Comissão Europeia que irá  disponibilizar 23 mil M€.  
 
As principais novidades deste novo quadro face ao anterior são:  
 

• Foco no crescimento verde e sustentável - cerca de 30% do FEDER e mais de 80% do Fundo de 
Coesão destinam-se à promoção de um Portugal mais verde, assinalando-se contributos                   
relevantes em matéria de clima; 

• Aposta na digitalização, em linha com a prioridade europeia de transição digital; 

• Preocupação com os objetivos de inclusão social, responsáveis por mais de ¼ da dotação do 
Fundo Social Europeu+; 

• Ênfase no desenvolvimento sustentável dos territórios e na prestação de serviços de              
proximidade, em particular dos espaços urbanos que têm afetos mais de 8% do FEDER, e Reforço 
da capacitação administrativa do ecossistema dos fundos. 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/07/Norma_004_2020_act_06072022_pdf-412kb.pdf
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Não poderíamos assistir à arte musical sem a arte mineira! 

Num concerto necessitamos de ferro e aço para suportar toda a estrutura, mas de pouco serve um palco sem 

um sistema que amplifique o som. Os amplificadores e colunas contêm cobre e ímanes de neodímio, ferro e 

boro. Se falarmos no hardware dos sistemas de som, são necessários basicamente todos os metais. 

E, claro, faltam as luzes: cada cor é produzida por um metal diferente. 

 

                                    Sim à Mina, Sim à Qualidade de Vida! 

 

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

SABIA QUE…? 

UEPG NEWSLETTER - JULHO 2022 
Já se encontra disponível a edição de Julho da Newsletter da UEPG. 

Para aceder à newsletter clique em:  

https://mailchi.mp/238a15ee700e/uepg-newsletter-11452792?e=7460ee2b80 

IRS 2022 - ALTERAÇÃO DAS TABELAS DE RETENÇÃO NA 

FONTE SOBRE RENDIMENTOS DE CATEGORIA A 

O Despacho 8564-A/2022, de 12 de julho, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, alterou as tabelas I (trabalho                 
dependente, não casado) e III (trabalho dependente, casado dois titulares) de retenção de IRS na fonte, para aplicação aos  
rendimentos do trabalho dependente (categoria A), auferidos ou colocados à disposição a partir de 1 de julho de 2022 de          
titulares não deficientes.  

O Despacho procede ainda à republicação de todas as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos das categorias A e H 
(pensões), aprovadas pelo Despacho 11943-A/2021, de 2   dezembro, retificadas pela Declaração de Retificação 56-B/2022, de 
24 de janeiro, e alteradas pelo Despacho 2390-B/2022, de 23 de fevereiro, e por ele próprio. 

Consulte aqui o Despacho (entretanto retificado e republicado pela Declaração de Retificação 629-A/2022, de 4 de julho). 

PARCERIA PARA EXPLORAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS  

Empresa que detém direitos mineiros para Exploração de Rochas Ornamentais, especificamente Granito Negro e Marron na 
província de HUILA, com licença registada, procura parceiros de negócio que queiram investir e explorar esta oportunidade. 

Para mais informações contatar a ANIET. 

https://mailchi.mp/238a15ee700e/uepg-newsletter-february-11452792?e=7460ee2b80
https://files.dre.pt/2s/2022/07/135000001/0000200011.pdf
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ANIET MEMBRO DE 

BOLSA DE EMPREGO 

ENGENHEIRA DE MINAS COM CONHECIMENTOS DE INGLÊS, ALEMÃO E AUTOCAD  

ENVIAR CV PARA GERAL@ANIET.PT  

 INFORMAMOS TODOS OS NOSSOS LEITORES QUE NÃO HAVERÁ   

BOLETIM  INFORMATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 

BOAS FÉRIAS! 

PRÓXIMOS EVENTOS 

NACIONAIS  


