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- ANIET WEB SUMMIT 2021 

- INTERNACIONALIZAÇÃO DA PEDRA PORTUGUESA   

- CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA PEDRA 
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ANIET WEB SUMMIT 2021 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA PEDRA PORTUGUESA                                            

DESAFIOS E VANTAGENS 

A ANIET irá realizar de 25 a 29 de outubro ações de apoio à promoção internacional das empresas, com recurso a 

plataformas digitais para a realização de encontros de negócios virtuais. Nestas ações serão abordados um conjun-

to de quatro mercados estratégicos Nórdicos: Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia e 4 mercados estratégicos da 

Europa Central: Alemanha, Eslováquia, Polónia, República Checa.  

As ações “International Virtual Business Meetings 2021” enquadram-se no Projecto Conjunto Pedra E+ 2020 da 

ANIET.  As inscrições  já se encontram a decorrer, para mais informações contactar ANIET. 

A Fileira da Pedra Natural Portuguesa atravessa um período de crescimento, apesar dos 

vários obstáculos que o Sector Extrativo enfrenta.  

Com o tema Internacionalização da Pedra Portuguesa, a Diretora Geral da ANIET, Engª 

Francelina Pinto, assinou um artigo para o Jornal de Leiria, onde destacou o apoio da    

ANIET à internacionalização das empresas, as vantagens do tecido empresarial português 

mas também as barreiras internas a ultrapassar que condicionam negativamente o funcio-

namento das empresas, lhes retiram competitividade e que têm sido uma grande preocu-

pação da ANIET com a respectiva intervenção junto do governo.  

Veja o artigo na íntegra AQUI 

http://www.aniet.pt/pt/noticias/internacionalizacao-da-pedra-portuguesa-desafios-e-vantagens/
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CAMPANHA DE MARKETING DIGITAL EUA  

O POTENCIAL DO SETOR DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E INDÚSTRIA 

EXTRATIVA DE ANGOLA 

No dia 22 de julho decorreu um webinar sobre              

“O potencial do setor das Rochas Ornamentais e        

Indústria Extrativa de Angola”. 

Este evento foi organizado pela Câmara de Comércio e 

Indústria Portugal-Angola (CCIPA) conjuntamente com a 

CATÓLICA LISBON e contou com o apoio da ANIET.  

O objetivo do evento foi dar a conhecer as potencialida-

des de Angola e as oportunidades de cooperação entre 

empresas dos dois países.  

Estiveram presentes vários oradores experientes e rele-

vantes, de Portugal e Angola, entre eles o Presidente da  

ANIET, Engº Jorge Mira Amaral. 

Encontra-se a decorrer a Campanha de Marketing Digi-

tal para o mercado dos EUA (segmento Pavimentos e 

Revestimentos), desenvolvida pela AICEP assente na 

marca “MADE IN PORTUGAL naturally”. 

“A campanha digital global “MADE IN PORTUGAL natu-

rally” permite evidenciar a modernidade e a imagem de 

Portugal e dos seus melhores produtos perante o mer-

cado norte-americano.  

 “O desenvolvimento de uma estratégia de comunica-

ção integrada contribui para reforçar a visibilidade dos 

principais sectores da economia portuguesa.” - Engº 

Jorge Mira Amaral, Presidente ANIET.  
Testemunho da ANIET a convite da AICEP 

AEP DESTACA RISCOS QUE PENALIZAM AS EXPORTAÇÕES                   

NACIONAIS    

Na análise aos dados do segundo trimestre de 2021, a AEP destaca ainda riscos mais estruturais relativos a custos 

de contexto - que penalizam as exportações, sobretudo de bens -, nomeadamente os elevados preços da energia 

paga pela indústria nacional… ler mais   

https://insight.carma.com/a/daf27a17-b11d-49ab-90d0-1992cbe9ad5d
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EVENTOS ANIET                                                                                                       

A  ANIET irá realizar a Conferência Internacional da Pedra Natural e a próxima edição das suas Jornadas Técnicas 

nos dias 10 e 11 Novembro, em formato virtual e presencial. Mais informações e programa brevemente.  

RESERVE OS DIAS NA SUA AGENDA                                                                   



 

JULHO 2021 BOLETIM INFORMATIVO | 5 

 SEGURANÇA SOCIAL – PRAZO PARA REQUERER OS APOIOS                             

EXTRAORDINÁRIOS COVID-19  

A Segurança Social disponibiliza informação sobre os prazos para requerer os  apoios extraordinários COVID-19 no 

mês de agosto e respetivos requerimentos. Consulte mais informação AQUI  

D.L. Nº 64/2021 
Foi publicado no D.R. n.º 145/2021 de 28.07.2021 o D.L. n.º 64/2021, que aprova a criação da Linha de Apoio à Te-

souraria para Micro e Pequenas Empresas que se encontrem em situação de crise empresarial nos termos do dis-

posto no D.L. n.º 6-C/2021, cuja dotação social se cifra em cem milhões de euros e a gestão ficará afeta ao IAPMEI. 

Podem beneficiar do apoio as micro e pequenas empresas de qualquer setor de atividade, mediante a apresenta-

ção de candidatura em requerimento de modelo próprio. 

PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÕES AO DL 102-D/2020 DE 10 DEZEMBRO   
Foi aprovada, em Diário da Républica, a Lei n.º 52/2021 (em anexo) que procede a alterações, por apreciação              

parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o Regime Geral da Gestão de Resí-

duos, o Regime Jurídico da Deposição de Resíduos em Aterro e altera o Regime da Gestão de Fluxos Específicos de 

Resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852. Passam assim a estar em vigor 

o DL 102-D/2020, de 10/12 e a Lei 52/2021, de 10/08. 

Para produzir uma bola de futebol são necessários cerca de 11 minerais! 

Todos nós já tivemos a experiência de praticar desportos que envolvam bolas e sabemos a importân-

cia que estes desportos representam para a vida social e a diversão dos mais pequenos. 

Pois bem, a bexiga das bolas de futebol é constituída por sódio, bário, cálcio, magnésio, antimónio, 

alumínio e silício, e a cola utilizada no forro necessita de antimónio, cobalto, manganês e potássio.  

 

Sem as Minas, os desportos que conhecemos não existiam! 

  Sim à Mina, Sim à Qualidade de Vida! 

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

SABIA QUE…? 

IEFP – NOVO INCENTIVO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE                

EMPRESARIAL  

Já se encontra a decorrer o segundo período de candidaturas ao novo incentivo à normalização da atividade em-
presarial. As candidaturas iniciaram no dia 26 de julho e irão terminar no dia 31 de agosto de 2021, nos termos do 
aviso de abertura de candidaturas que se encontra disponibilizado no portal do IEFP  e no iefponline. 

https://4z8ce.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/VUo3jYKmwVoMnWpsKY3Qygh1uReXQDNbYN52jM-ZxoxdQ0SNl0cQNGHKmcj20Cq56J4oVJp0m-MV3S9I9vpdCO2Jh800t_uxZiNHxqKj5tgqYYkQjNmlpyuRn2SoGHVUBbfIJ2RZcBxYbsns1Od6F2LnGOa8DyA5v-VHWZyVgIQHBhYVfXKYMVyN9UhN8xOHbMj_hJbOVQeR0tGor49vUo3Zw
https://4z8ce.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/VUo3jYKmwVoMnWpsKY3Qygh1uReXQDNbYN52jM-ZxoxdQ0SNl0cQNGHKmcj20Cq56J4oVJp0m-MV3S9I9vpdCO2Jh800t_uxZiNHxqKj5tgqYYkQjNmlpyuRn2SoGHVUBbfIJ2RZcBxYbsns1Od6F2LnGOa8DyA5v-VHWZyVgIQHBhYVfXKYMVyN9UhN8xOHbMj_hJbOVQeR0tGor49vUo3Zw
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/150908012/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0849
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0850
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0851
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0852
https://dre.pt/home/-/dre/150908012/details/maximized
https://4z8ce.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/oUPnLLyxrXej2VZnEDV-n_3z0c32lrX3BeChaOFMw7jUNlJMxFrXX1F3FHG7Qin8E7UtU_GMoLgw1wtt3UFR1wHKiFBG8RLbG452ONU9L6d-2xL3dH7QOpZWetocgynkyyXmRLhhN3c0UgJIMKlmMlqAvrPqhRD0QSNKLZVE8W79JtyZ1-0Cdgv8SZpMvEvXJBWTGgySTqVgWFQtog3SXNbDs
https://4z8ce.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3jBGIybBYl9R2R0Ud64tpXFWEmvaJZMLiWbSxgtBfrwoLpjJ2XhQQqvcRmPA1b_-0PKjq-KIu6qPKOahw-3eunbp400GQChS5MTrnJzOth73Sf7WP_Q7mk5Rm2JS98xSYY_tJiJIQtqLBZmhAaoB72MStEJz4zztYwAXQA
https://4z8ce.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kGG_MwO1eEG_9JYb7jNkusXGlMbVvcl4nSrG4FHFENnniSecrP8Vx75QKWoImbVSiLoNDzWhW4gKJXdvjWZ4lvhyAAa_ADss2bzb6bhRHJw0-_NDLaCaFenpxhCzcSDgZ9vmeskKtYlaPvtvyCBj0QRDqZsCHjKFv_sOtJswnA3_wK-wNaIcSQiM
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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 

INTERNACIONAIS 

Decorre de 29 de Setembro a 2 de Outubro, em Verona, Itália, mais uma edição da Feira Internacional                 

MARMOMAC.  A ANIET estará presente a acompanhar as empresas:  

GNT - Granitos do Norte, Lda; Grã 2003 - Granitos e Mármores, Lda; Granitos Irmãos Peixoto, Lda; Helio & Montei-

ro, Lda, Horustone 3D Software Stone; Marmoguia - Mármores e Cantarias, Lda; Maroufi - Soc. de Granitos e Már-

mores, Lda; Neogran - Industria de Mármores e Granitos, Lda; Pardais, Lda; Rego - Maquinas para a Industria da 

Pedra, Lda; Telmo Duarte - Comercio de Pedras Naturais, SA; Transgranitos - Mármores e Granitos do Alto Tâmega, 

Lda e Valstone - Comércio de Calcários, Lda. 

Visite-nos! 

ANIET MEMBRO DE 

 INFORMAMOS TODOS OS NOSSOS LEITORES QUE NÃO HAVERÁ                                            

BOLETIM INFORMATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. 

BOAS FÉRIAS! 


